
UCHWAŁA NR XXVI/381/2021 
RADY MIEJSKIEJ RUMI 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia na 2021 rok”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn.zm.); art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) w związku z tym Rada Miejska 
Rumi uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska Rumi przyjmuje „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia na 2021 rok” stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący                                                                                  
Rady Miejskiej Rumi 

 
 

Krzysztof Woźniak 
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Rozdział I 

Wprowadzenie 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu oszacowanie stanu problemów związanych                          

z uzależnieniami, w tym od alkoholu i narkotyków występujących na terenie gminy, 

związanych z tym zagrożeń, a także przedstawienie istniejącej bazy zasobów i możliwości                           

do podjęcia działań zmierzających do zapobiegania oraz łagodzenia tych problemów i ich 

skutków. 

Zgodnie z art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. 

Zadania te są realizowane ze środków stanowiących dochody gminy z opłat za korzystanie                

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest                    

w postaci Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. 

Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu są zadania określone w ustawie              

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa określa kierunki 

polityki państwa wobec alkoholu, kompleksowo reguluje zagadnienia dotyczące profilaktyki    

i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje zagadnienia z tego zakresu oraz 

podmioty odpowiedzialne za ich realizację, określa również źródło finansowania tych zadań. 

Ponadto reguluje funkcjonowanie rynku napojów alkoholowych, określa zasady kontroli 

obrotu tymi napojami, wprowadza regulacje dotyczące postępowania wobec osób 

nadużywających alkoholu, określa podstawy lecznictwa odwykowego. 

Zgodnie z ustawą zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się poprzez 

odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: 

1) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje 

powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; 

2) działalność wychowawczą i informacyjną; 

3) ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów 

alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju; 

4) ograniczanie dostępności alkoholu; 

5) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; 

6) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie; 

7) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

8) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu obejmują: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                             

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących                                  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 
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4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego; 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

Zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

stanowią część strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy i uwzględniają cele 

operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone                   

w Narodowym Programie Zdrowia. 

Zgodnie z art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii działania z tego zakresu realizuje się 

poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-

wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: 

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną; 

2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych; 

4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu                              

i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może 

prowadzić do narkomanii. 

Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy należy do zadań własnych 

gminy. Zadania powyższe finansowane są ze środków własnych podmiotów wykonujących 

zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii i środków przeznaczonych na realizację 

programów zdrowotnych. 

Gminny Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii realizowany będzie przez  Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki                                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy udziale 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przez inne osoby                          

i instytucje, których działania skierowane są na zwalczanie patologii w lokalnej społeczności. 

Środki przeznaczone na realizowanie zadań wynikających z Gminnego Programu pochodzą                

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Przewidywane wpływy z tytułu w/w opłat w 2021 roku wyniosą 1 290 000,00 zł. 

Obowiązek uchwalenia niniejszego Programu wynika z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r.,                 

poz. 2277 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050). 
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Rozdział II 

Podstawy prawne 

 

W realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie szczególne zastosowanie mają 

następujące akty prawne: 

1) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) 

2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r.,                 

poz. 2050) 

3) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713                

z późn. zm.) 

4) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2019 r., poz. 2365      

z późn. zm.) 

5) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

6) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876                  

z późn. zm.) 

7) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                               

(Dz. U. z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.) 

 

Rozdział III 

Charakterystyka sytuacji w Gminie Miejskiej Rumia 

 

W 2020 roku w Gminie Miejskiej Rumia zameldowanych na stałe było 46 127 mieszkańców 

a czasowo 751 mieszkańców. Struktura demograficzna Gminy Miejskiej Rumia przedstawiała 

się następująco: 

 

Płeć Meldunek Stały Meldunek Czasowy 

Kobieta 19 254 310 

Mężczyzna 17 270 281 

Dziecko – Dziewczynka 4 674 80 

Dziecko – Chłopiec 4 929 80 

RAZEM 46 127 751 

 

W 2020 r. z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi skorzystało                        

904 rodziny, w tym 1791 osób. 

 

Ze wsparcia w formie świadczeń pieniężnych skorzystało 545 rodzin, w tym 968 osób. 

Decyzją świadczenie przyznano 554 osobom.  

 

Ze wsparcia w formie świadczeń niepieniężnych skorzystało 262 rodzin, w tym 545 osób. 

Decyzją świadczenie przyznano 349 osobom. 

 

Wsparcia udzielono z tytułu: 

 niepełnosprawności długotrwałej lub ciężkiej – 669 rodzin, w tym 1057 osób, 

 bezrobocia – 121 rodzin, w tym 312 osób, 

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 56 rodzin, w tym 210 osób, 

 alkoholizmu – 91 rodzin, w tym 105 osób, 

 bezdomności – 63 rodziny, w tym 66 osób 

 potrzeby ochrony macierzyństwa – 75 rodzin, w tym 358 osób, 
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 ubóstwa – 476 rodzin, w tym 801 osób. 

 

W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi 

wszczął postępowanie w zakresie procedury „Niebieskiej Karty w ilości 77 kart,                            

w tym 39 kart z powodu występowania przemocy i nadużywania alkoholu w rodzinie.      

Odbyło się 504 posiedzenia grup roboczych. 

 

W 2020 r. do Centrum Integracji Społecznej w Rumi skierowano 47 osób, w tym 8 osób                  

z problemem alkoholowym (wg. informacji z Mops), 

Centrum Integracji Społecznej w 2020 roku nie było zamknięte z powodu COVID                             

i realizowało Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. 

 

W 2020 r. Straż Miejska w Rumi w stosunku do osób publicznie spożywających alkohol 

podjęła 679 interwencji. Udzielono 89 osobom pomocy z powodu nadmiaru spożytego 

alkoholu. 

 

W 2020 r. Komisariat Policji w Rumi przeprowadził 11 767 interwencji, w tym 122 

interwencje domowe i 34 interwencje dotyczące przemocy domowej.                                      

Ponadto przeprowadzono interwencje i inne zdarzenia w ruchu drogowym, w tym 56 zdarzeń 

gdzie kierujący był w stanie nietrzeźwości, 73 zdarzenia gdzie kierujący był po użyciu 

alkoholu, 622 zdarzenia kolizji drogowych oraz 19 wypadków drogowych. 

 

W 2020 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożono                      

25 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, w tym: 9 kobiet i 16 mężczyzn. 

W 2020 r. skierowano 27 spraw do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia, w tym 11 spraw z 2019 r. oraz 16 spraw z 2020 r., a następnie skierowano 29 

spraw do Sądu Rejonowego w Wejherowie, w tym 15 spraw z 2019 r. oraz 14 spraw z 2020 r. 

 

W 2020 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi 

obradowała na 20 posiedzeniach. Zespół Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Rumi w 2020 r. pełnił 18 dyżurów, w których wzięło udział                 

40 osób. W 2020 r. Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży alkoholu obradował na                           

4 posiedzeniach. 

 

W grudniu 2020 r. został przygotowany przez Centrum Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Warszawie dokument pt. „Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2021-

2024. Dokument ten jest podstawowym dokumentem w zakresie planowania i wdrażania 

polityki społecznej na poziomie lokalnym. W dokumencie tym zostały wyznaczone 

najważniejsze kierunki działań w celu profilaktyki i przeciwdziałania zdiagnozowanym 

problemom społecznym, jakie występują na terenie gminy. Stworzona strategia stanowi 

punkt odniesienia do opracowania innych, szczegółowych programów, których realizacja ma 

przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych oraz wyrównania szans 

społecznych mieszkańców gminy. 

Dokument ten stanowi kontynuację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014-2020, która była na bieżąco 

realizowana, a także monitorowana. 

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych wykazała świadomość społeczną związaną                 

z nadużywaniem alkoholu. 
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Świadomość społeczna dotycząca problematyki spożywania alkoholu, jego ilości, zawartości 

w różnych rodzajach napojów oraz używania przez różne grupy społeczne jest jednym                   

z podstawowych wskaźników, który odzwierciedla zakres problemu uzależnienia od 

alkoholu w Gminie. Diagnozowani mieszkańcy Rumi, wykazują dużą świadomość dotyczącą 

naganności spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, kierowców, jak również braku 

pozytywnego wpływu alkoholu na rozwiązywanie trudności życiowych. Jednocześnie 

jednak, są stanowczo przeciwni kontrolowaniu jego spożywania. Bardzo niepokojącym 

zjawiskiem, wskazującym na niskie kompetencje i zakres posiadanej wiedzy jest brak 

świadomości u połowy badanych dotyczącej szkodliwości alkoholu, która jest niezależna              

od rodzaju spożywanego napoju. 

Stopień problemu uzależnienia od alkoholu wśród mieszkańców Rumi 

 

Przeszło połowa badanych wykazała, że pije alkohol co najmniej kilka razy  

w miesiącu, a ponad 25% co najmniej raz w tygodniu. Taki rodzaj picia nazywamy 

ryzykownym. Może on prowadzić w dłuższym czasie do poważnego uzależnienia.                    

Dlatego też zjawisko to należy uznać jako niepokojące, a Gminny Program powinien 

zawierać elementy, które pokażą sposoby sposoby spędzania wolnego czasu i zachęcą do 

korzystania z oferty wolnej od alkoholu i narkotyków. 

 

 

Innym wskaźnikiem, który decyduje o poziomie uzależnienia w skali społecznej jest 

deklaracja pytanych o ilość porcji alkoholu wypijanego jednorazowo. Dla większości 

badanych jest to, co najmniej trzy cztery porcje, co jest stanowczo zjawiskiem 

niepożądanym. Taka ilość alkoholu spożyta jednorazowo wpływa na świadomość osoby 

pijącej, jak również przyspiesza w znaczny sposób proces uzależnienia.  

1,5% 

9,5% 

15,5% 

38,5% 

8% 

27% 
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10,0%

15,0%

20,0%
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30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Prawie
codziennie

Kilka razy w
tygodniu

Raz w tygodniu Kilka razy w
miesiącu

Nie piję alkoholu Kilka razy w roku

Jak często pije Pan/Pani alkohol? 

28,5% 
32% 

25,5% 

6,5% 
1,5% 

6% 

0%

10%

20%

30%

40%

1-2 porcje 3-4 porcje 5-6 porcji 7,8 lub 9 porcji 10 i więcej Nie piję
alkoholu

Porcja standardowa alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w ok. 

250 ml piwa o mocy 5% (pół butelki), w ok. 100 ml wina o mocy 12% (jeden kieliszek 

wina) oraz w ok.  30 ml wódki o mocy 40% (mały kieliszek wódki).  

Ile porcji standardowych  
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Ponad ¾ badanych nie dostrzega wśród najbliższych osób uzależnionych.  

Te optymistyczne wartości jednak mogą być zaniżone ze względu na powszechny brak 

świadomości, czym jest to zjawisko. Osoby, które przyjmują kilka porcji alkoholu, regularnie 

kilka razy w tygodniu mogą być, bowiem głęboko uzależnione. Jako równie niepokojące 

zjawisko należy przyjąć, wskazanie przez badanych, że aż 13% osób uzależnionych nie 

szuka pomocy. 

 

Wiedza na temat placówek i instytucji pomocowych, których zadaniem jest wsparcie 

osób uzależnionych oraz ich rodzin 

 

 

Powodem, braku poszukiwania wsparcia, zarówno przez osoby uzależnione jak i ich rodziny, 

może być niska świadomość dotycząca miejsc, w których można uzyskać takie wsparcie. 

Jedynie 12% badanych, wie gdzie się one znajdują. 
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Ważnym elementem wsparcia, zwłaszcza dla rodzin osób uzależnionych jest                        

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tymczasem jedynie niewiele 

ponad 11% badanych wie gdzie się ona znajduje. Dlatego też Gminny Program powinien 

zawierać działania, których celem będzie rozpropagowanie działań podejmowanych przez 

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Problem alkoholowy u dzieci i młodzieży Gminy Rumi 

 

Poważnym problemem związanym z uzależnieniami jest wczesna inicjacja alkoholowa. 

Bardzo niepokojącym faktem jest zjawisko wśród badanych, które wskazuje, że 87% spożyło 

alkohol przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Dlatego też Gminny Program powinien 

zawierać programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży, których celem będzie 

ograniczenie tego niepożądanego zjawiska. Jednocześnie ważnym elementem 

podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych będzie organizacja czasu 

wolnego dzieci i młodzieży. Nie należy zapominać o grupie osób poniżej osiemnastego roku 

życia, które pochodzą z wyjątkowo trudnego środowiska. Działania podejmowane m.in.                

w świetlicy socjoterapeutycznej, zapewnią opiekę jak również pozwolą im nabyć konieczne 

umiejętności potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej. 
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Niepokojący jest również fakt, że do inicjacji alkoholowej dochodzi głównie  

na spotkaniach rodzinnych. Innym równie ważnym miejscem, dla prawie 20% uczniów klas  

7-8 i dla 44% uczniów szkoły ponadpodstawowej są spotkania ze znajomymi.                        

Dlatego też wszelkie programy profilaktyczne należy prowadzić z uwzględnieniem 

rodziców, co pozwoli na podniesienie ich świadomości. 

 

 

Opinie o powszechności picia wśród dzieci i młodzieży nie budzą niepokoju.                        

Większość z nich odracza picie do osiągnięcia pełnoletniości. Jedynie nieliczne jednostki 

wskazują, że piją alkohol i twierdzą, że jest to normalne zjawisko. Jednocześnie pogląd ten 

wyraźnie wzrasta wraz z wiekiem pytanych.  

 

 

W większości przypadków, chociaż jedno z rodziców wie o spożywaniu alkoholu.                       

Jest to zjawisko ze wszech miar niebezpieczne, bo świadczy albo o świadomym 

przyzwoleniu na zachowania ryzykowne, albo o braku umiejętności wychowawczych, które 

pozwalają na stawianie granic. Dlatego też w działaniach profilaktycznych prowadzonych na 

terenie szkoły, powinny się znaleźć programy podnoszące poziom umiejętności 

wychowawczych. Jednocześnie warto zaproponować rodzicom konsultacje na terenie szkoły, 

które pomogą w rozpoznaniu zagrożeń, jakie czyhają na dzieci. 
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Zdecydowana większość uczniów żyje w środowisku osób, które nie nadużywa alkoholu    

(SP 4-6 – 97%, SP 7-8 – 82%, SPP – 67%), przy czym im starsi uczniowie, tym ten odsetek 

maleje. Dlatego też wśród podejmowanych działań w klasach starszych szkoły podstawowej 

oraz w szkole ponadpodstawowej, realizowane programy profilaktyczne powinny 

obejmować również rodziców. Po zajęciach powinny odbywać się konsultacje,                         

które umożliwią wskazanie sposobów rozwiązania problemów alkoholowych w rodzinie. 

Szkoła jest również dobrym miejscem upowszechniania informacji dotyczących placówek 

oraz instytucji, które służą wsparciem osobom uzależnionym i współuzależnionych.   

 

 

Statystyka wskazująca na częstotliwość picia wśród dzieci i młodzieży wskazuje  

na to, że w zależności od wieku od kilku do kilkunastu procent uczniów pije alkohol rzadziej 

niż raz w miesiącu, a około 5% codziennie lub prawie codziennie. 
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Najczęściej spożywanym przez dzieci i młodzież alkoholem jest piwo. Wskazują oni również 

na inne trunki, co budzi podejrzenie, że wielu z nich może podawać fałszywe dane, aby 

przedstawić się w „lepszym” świetle. 

 

Ważną kategorią odpowiedzi dla doboru działań profilaktycznych, są powody, dla jakich 

młodzi ludzie sięgają po środki psychoaktywne. Najbardziej niepokojące są odpowiedzi 

wskazujące na ciekawość, nudę, ucieczkę od problemów oraz szukanie w nim relaksu. 

 

Sprzedawcy alkoholu 
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Sposób pozyskiwania alkoholu przez osoby niepełnoletnie ma kluczowe znaczenie dla 

pogłębiania się uzależnienia w tej grupie wiekowej. Dlatego też ważnym elementem walki  

z uzależnieniami, zwłaszcza wśród młodzieży, jest zakaz sprzedaży alkoholu osobom poniżej 

osiemnastego roku życia. Niedopatrzenia w tym zakresie prowokują do zachowań 

ryzykownych, których konsekwencja jest głęboka demoralizacja dzieci i młodzieży. 

Jednocześnie trzeba zauważyć, że znaczna część pytanych sprzedawców, ma problemy 

zarówno z legitymowaniem jak i odmową sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. 

Dlatego też w Gminnym Programie muszą być umieszczone działania podnoszące 

umiejętność pozwalające na sprawne legitymowanie osób, co, do których są wątpliwości,               

że może mieć mniej niż osiemnaście lat. 
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Świadomość osób, które sprzedają alkohol, powinna być nieporównywalnie wyższa                     

od przeciętnej. Dlatego też bardzo niepokojące są stwierdzenia, które wskazują na brak 

świadomości o równej szkodliwości alkoholu niezależnie od spożywanego trunku,                  

braku powiązania picia alkoholu z bezpieczeństwem oraz wskazaniem, że picie alkoholu 

pomaga w trudnych sytuacjach życiowych. Gminny Program powinien zakładać 

przeszkolenie sprzedawców alkoholu. 
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Substancje psychoaktywne 

 

  

 

Zjawisko uzależnienia od substancji psychoaktywnych, jest mało spopularyzowane wśród 

mieszkańców Rumi, o czym świadczy 90% wskaźnik osób, które nie znają nikogo,                       

kto je przyjmuje. Jak również prawie 100% wskaźnik osób, które nie wiedza gdzie je nabyć.  
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Jedynie niecałe 10% uczniów z klas starszych szkoły podstawowej i 10% szkół 

ponadpodstawowych wskazuje na to, że spróbowało substancji psychoaktywnych.                    

Świadczy to, o tym, że jest to zjawisko mało popularne wśród osób przed ukończeniem 

osiemnastego roku życia. Dlatego też, projektując działania profilaktyczne trzeba zadbać, 

aby nie uprzedzały one potrzeb dzieci. W przeciwnym razie mogą one rozbudzać 

niepotrzebnie ich zainteresowania, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu 

zachowań ryzykownych. 

 

 

Niebezpiecznym zjawiskiem, na które wskazuje pytana młodzież jest inicjacja narkotykowa, 

która ma miejsce na spotkaniach ze znajomymi oraz w czasie nieuzasadnionej absencji                          

w szkole. Dlatego też konieczne jest podjęcie działań, które wyeliminują nieuzasadnioną 

absencję. 
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Większość młodzieży, która deklaruje, że przyjmowało substancje psychoaktywne, twierdzi, 

że spróbowało ich jedynie tylko raz. Niestety prawie 43% uczniów klas starszych 

podstawowych wskazuje, że robi to codziennie lub prawie codziennie.  

 

 

Niepożądanym zjawiskiem jest uzależnienie od leków. W Rumi dotyczy ono niewiele ponad 

10% społeczeństwa. 
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Wśród osób sięgających po narkotyki, pytani wskazują głównie na przetwory konopi 

indyjskich. Choć uznawane ogólnie za mniej szkodliwe, zawierają znaczne ilości THC,  

które wpływają na procesy percepcji psychoruchowej i mają znaczny przez to wpływ                    

na możliwości zapamiętywania, odtwarzania jak również odbioru rzeczywistego obrazu. 

Zmiany te niejednokrotnie są trwałe. Jednocześnie zarówno haszysz jak i marihuana są 

substancjami progowymi, co oznacza, że w dłuższym procesie brania pojawiają się inne 

substancje psychoaktywne. Pochodne konopi indyjskich powodują szybki proces 

uzależnienia psychicznego i społecznego, które jest bardzo groźne dla osób młodych.                 

Nie mniej niebezpiecznym zjawiskiem jest przyjmowanie amfetaminy, które prowadzi do 

uzależnienia psychicznego jak również szybkiego wyniszczenia fizycznego organizmu. 

 

Sposoby spędzania wolnego czasu, zainteresowania dzieci i młodzieży 
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Ważnym elementem, który ma wpływ na przeciwdziałanie uzależnieniom jest możliwość 

spędzania wolnego czasu. Większość pytanej młodzieży wskazuje, że w Mieście jest dużo 

takich miejsc. Większość też uczniów wskazuje, ze ma pasje, która wypełniają im wolny 

czas.  

Ocena dostępności służby zdrowia zajmującej się zdrowiem psychicznym  

na terenie Miasta Rumia 

 

 

Zarówno przeciwdziałanie uzależnieniom jak i ich leczenie wymaga szerokiej dostępności  

do ośrodków zdrowia psychicznego. Jest ona oceniana przez mieszkańców Rumi                           

w przeważającej części, jako średnia lub dobra i bardzo dobra, co jest wyjątkowo 

pozytywnym wskaźnikiem. Jednocześnie jednak prawie 60% badanych nie skorzystałoby  

z takiego wsparcia w przypadku problemów emocjonalnych. Świadczy to nikłej świadomości 

społecznej oraz kierowaniu się uprzedzeniami, które wynikają z negatywnych stereotypów. 

0,5% 

32,5% 

49,5% 

14% 
3,5% 

Bardzo dobra

Raczej dobra

Średnia

Raczej zła

Zdecydowanie zła
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Kompetencje wychowawcze rodziców 

 

 

Brak kompetencji wychowawczych rodziców, którzy mają bezpośredni wpływ  

na kształtowanie postaw u ich dzieci, wynika według pytanych przede wszystkim                              

z uzależnień, przemocy w rodzinie oraz wysokiego bezrobocia. Należy pamiętać, że dzieci 

uczą się głównie poprzez modelowanie, naśladując dorosłych. Dlatego też w rodzinach,                  

w których panuje alkoholizm i przemoc, z dużym prawdopodobieństwem można 

przypuszczać, że postawy te będą powielone przez dzieci w życiu dorosłym. 

 

 

Mieszkańcy Rumi dostrzegają konieczność dodatkowego wsparcia dla rodziców 

 w kwestii wychowawczej. Jednocześnie wskazując, że powinna ona przyjąć przede 

wszystkim formę pomocy terapeutycznej, profilaktyki i terapii uzależnień oraz zwiększenia 

oferty instytucjonalnej. 

19,59% 

22,68% 

19,33% 

12,37% 

7,99% 

5,93% 

5,15% 

6,19% 

0,77% 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

uzależnienia

przemoc w rodzinie

bezrobocie
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inne - jakie?

Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny bezradności 

rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

prowadzenia gospodarstwa domowego?  

21,15% 

18,41% 

6,04% 

9,07% 

4,40% 

16,21% 

9,07% 

7,42% 
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0,27% 
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działania edukacyjne (kursy, szkolenia,…

poradnictwo specjalistyczne…

kampanie informacyjne

pomoc asystenta rodziny

inne

Jakie działania Pana/Pani zdaniem poprawiłyby sytuację rodzin                      

z trudnościami wychowawczymi w Gminie Rumia?  
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Rozdział IV 

Ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Miejskiej Rumia 

 

Niewątpliwie ważną grupą, która może zarysować szczególny obraz problemów związanych  

z alkoholem występujących w Gminie Miejskiej Rumia są sami pracownicy punktów 

sprzedaży alkoholu, spotykający się codziennie w swojej pracy z konsumentami. Ich postawy 

wobec osób nabywających/konsumujących alkohol oraz przestrzeganie prawa w zakresie 

sprzedaży alkoholu mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do ograniczenia problemów 

związanych z nadużywaniem alkoholu zarówno przez nieletnich jak i dorosłych. 

 

Z badań przeprowadzonych wśród sprzedawców napojów alkoholowych w ramach Diagnozy 

Lokalnych Problemów Społecznych wynika, że łącznie 64%  badanych sprzedawców 

napojów alkoholowych nie zgodziło się, że alkohol zawarty w piwie oraz winie jest mniej 

groźny, jak ten zawarty w wódce. Przeciwnego zdania było 36%. Świadczy to o stosunkowo 

średnim poziomie świadomości badanych na temat szkodliwości napojów o potencjalnie 

niższej zawartości procentowej alkoholu. 

 

Łącznie 72% sprzedawców nie zgadza się, żeby ograniczono sprzedaż alkoholu w porze 

nocnej. Raczej zgadza się z tym 28% badanych. W sumie aż 94% respondentów zaprzecza, 

aby osoby pijące alkohol zagrażały bezpieczeństwu w ich lokalnym środowisku. 

Świadczyłoby to o dość wysokiej kulturze picia alkoholu wśród mieszkańców Gminy 

Miejskiej Rumia. 

 

Wszyscy respondenci zaprzeczyli jakoby osoby poniżej 18 roku życia miały łatwy dostęp             

do kupna alkoholu, z czego 92% zdecydowanie, a 8% „raczej”. 

Łącznie tylko 6% badanych uważa, że w okolicy jest zbyt dużo punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, a przeciwnego zdania jest w sumie 94% respondentów. 

 

Zdecydowana większość sprzedawców (80%) twierdzi, że przypadki spożywania alkoholu  

w obrębie punktu sprzedaży w ogóle nie występują. 12% przyznaje, że zdarza się to kilka 

razy w miesiącu, a 8%, że kilka razy w roku. Należy zatem uznać, że do przypadków 

spożywania alkoholu w obrębie punktu sprzedaży dochodzi relatywnie rzadko. 

96% przebadanych sprzedawców przyznaje, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie miały 

miejsca żadne nieprzyjemne zajścia związane z używaniem alkoholu w obrębię sklepu. 

Wszyscy sprzedawcy zaprzeczają też, aby w tym okresie z tego powodu trzeba było wzywać 

policję. 

 

Rozkład deklaracji sprzedaży alkoholu osobom nieletnim pokazuje, że 70% spośród 

badanych sprzedawców nigdy nie sprzedało alkoholu osobom, co do których miały wiedzę, 

że są nieletnie. Jednakże zdarzyło się to kilka razy 12% badanych, a 18% nie jest tego 

pewnych.  

 

W przypadku wątpliwości, co do wieku, zaledwie 34% badanych zawsze sprawdza 

dokumenty potwierdzające wiek, a często robi to 46% osób. 16% czyni to rzadko, a 4% 

nigdy. 

 

W związku z powyższymi deklaracjami sprzedawców, należy przyjąć, że sprzedawcy nie 

wykazują się wystarczającą czujnością i asertywnością podczas sprzedaży alkoholu oraz 

wiedzą, nie wyłączając prawnej, z zakresu konsekwencji wynikających ze sprzedaży 

alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Wskazuje to na konieczność prowadzenia szkolenia 
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i kampanii na rzecz większej samodyscypliny sprzedawców i asertywności w przestrzeganiu 

zakazów prawnych w kwestii sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. 

 

Natomiast z punktu widzenia mieszkańców Gminy Rumia, większość, bo 66,5% badanych 

nie zgadza się (zdecydowanie – 41% i raczej – 25,5%), że powinno się ograniczyć sprzedaż 

alkoholu w porze nocnej. Jednocześnie aż 82,5% respondentów nie postrzega osób pijących 

alkohol jako zagrażających bezpieczeństwu w środowisku lokalnym („zdecydowanie nie” 

odpowiedziało 73%, a „raczej nie” – 9,5%). 

 

Uchwałą Nr XLVIII/656/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Miejska Rumi określiła 

maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych                                 

do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Rumi. 

W 2020 r. sytuacja przedstawiała się następująco: 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży 

 

Limit punktów 

sprzedaży 

Punkty sprzedaży 

z czynnym 

zezwoleniem 

Liczba zezwoleń 

wydanych 

2019 r. 2020 r. 2019 r. 2020 r. 

Napoje alkoholowe 

do 4,5% zawartości 

alkoholu 

oraz na piwo 

100 43 39 7 7 

Napoje alkoholowe 

powyżej 4,5% 

do 18% zawartości 

alkoholu 

( z wyjątkiem piwa) 

100 23 21 1 5 

Napoje alkoholowe 

powyżej 18% 

zawartości alkoholu 

100 19 15 0 1 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży 

 

Limit punktów 

sprzedaży 

Punkty sprzedaży 

z czynnym 

zezwoleniem 

Liczba zezwoleń 

wydanych 

2019 r. 2020 r. 2019 r. 2020 r. 

Napoje alkoholowe 

do 4,5% zawartości 

alkoholu 

oraz na piwo 

150 79 78 21 19 

Napoje alkoholowe 

powyżej 4,5% 

do 18% zawartości 

alkoholu 

( z wyjątkiem piwa) 

150 89 76 24 18 

Napoje alkoholowe 

powyżej 18% 

zawartości alkoholu 

150 74 72 24 17 
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W 2020 r. wydano 3 zezwolenia jednorazowe, w tym 3 zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo. 

W 2020 r. wydano 4 zezwolenia na catering, w tym 1 zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 2 zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)                                   

i 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. 

 

Biorąc pod uwagę opinię mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia, sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz bieżącą sytuację naszego miasta, nie ma konieczności ograniczania 

sprzedaży napojów alkoholowych w porze nocnej.  

Z danych uzyskanych ze służb nie wynika aby nastąpiło zwiększenie ilości zagrożeń                      

w mieście ze względu na tą ilość punktów sprzedaży alkoholu. 

W 2020 r. liczba punktów sprzedaży alkoholu była mniejsza niż w roku 2019 r. Z uwagi na 

COVID-19 część przedsiębiorców prowadzący działalność gastronomiczną z dniem 

31.12.2020 r. zrezygnowała z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W związku z powyższym nie 

ma potrzeby dokonana zmniejszenia limitu punktów sprzedaży alkoholu w Gminie Miejskiej 

Rumia. 

 

 Rozdział IV 

Adresaci Programu 

 

Adresatami Gminnego Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Rumia,                              

a w szczególności: 

 dzieci i młodzież, 

 rodzice, opiekunowie i wychowawcy, 

 konsumenci i sprzedawcy napojów alkoholowych, 

 osoby pijące w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osoby uzależnione, 

 rodziny osób z problemem uzależnień i przemocy, 

 pracownicy podmiotów działających na terenie Gminy Miejskiej Rumia zajmujący 

się zawodowo lub służbowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień. 

 

Rozdział V 

Cele, priorytety i zadania programu 

 

Podstawowym celem Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, 

szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, w tym przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie, które wynikają z nadużywania alkoholu oraz używania innych 

substancji psychoaktywnych. Ponadto celem podejmowanych działań jest rozwój  

i doskonalenie istniejącego systemu przeciwdziałania uzależnieniom oraz dostosowanie 

istniejącego do zmieniających się potrzeb i zagrożeń. 

 

Cele szczegółowe Programu wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości                                     

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i są odpowiedzią na problemy Gminy w zakresie 

przeciwdziałania problemom alkoholowym. Wśród nich: 

1) zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości pomocy dla członków rodzin                            

z problemem uzależnień oraz dla osób doznających przemocy w rodzinie, 

2) rozszerzenie i podnoszenie jakości oferty zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

3) prowadzenie i upowszechnienie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu 

podniesienie wśród mieszkańców, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży 
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poziomu wiedzy o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu, zażywania 

substancji psychoaktywnych, nikotyny oraz zachowań ryzykownych, 

4) wprowadzenie działań w zakresie skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących 

sprzedaży i podawania, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych, 

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, oraz używania substancji psychoaktywnych, 

6) szkolenia dla kadry pedagogicznej w zakresie FASD, 

7) szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych. 

 

1. Zgodnie z zapisami art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu 

należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują: 

 

 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,                            

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

2. Zgodnie z art. 10 ust. 1  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy 

należy: 

 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii,                                  

pomocy psychospołecznej i prawnej, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci                                

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,                            

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

 pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

3. Realizację i koordynowanie działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia 
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na 2021 rok powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

4. Podmioty współpracujące przy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Miejskiej Rumia na 2021 r. to: 

 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, 

 Centrum Integracji Społecznej w Rumi, 

 Placówki oświatowo – wychowawcze z terenu Rumi, 

 Straż Miejska w Rumi, 

 Komisariat Policji w Rumi, 

 Urząd Miasta Rumi, 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi, 

 Organizacje Pozarządowe. 

 

5. Harmonogram wydatków Gminnego Programu na poszczególne zadania w 2021 roku: 

 

Lp. Zadanie Działania 
Odpowiedzialność 

za realizację 

Termin 

realizacji 
Budżet 

1. 

Prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowo- 

rekreacyjnych, 

opiekuńczo-

wychowawczych 

i socjoterapeutycznych  

w placówkach 

oświatowych na 

terenie Rumi 

Prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych 

w samorządowych 

placówkach oświatowych, 

zakup materiałów 

dydaktycznych oraz 

sprzętu sportowego, 

utrzymanie orlika przy 

ul. Stoczniowców 6 

Dyrektorzy rumskich szkół 

samorządowych 

I – XII 

2021 
649 739,00 zł 

2. 
Punkt Konsultacyjny 

ds. uzależnień 

i przemocy w rodzinie 

Pomoc psychologiczna, 

prawna i terapeutyczna dla 

rodzin  

z problemem uzależnień 

oraz przemocą w rodzinie 

Wynagrodzenie dla 

koordynatora, psychologa, 

terapeuty, pracownika 

socjalnego, prawnika 

Utrzymanie siedziby 

Punktu: czynsz, media, 

system alarmowy i inne 

Materiały profilaktyczne, 

informacyjne, wyposażenie 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rumi 
I – XII 

2021 
150 000,00 zł 

3. 

Otwarty Konkurs Ofert 

na realizację zadania 

publicznego w zakresie 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

i patologiom 

społecznym 

konkurs ofert na wybór 

realizatora zadania 

publicznego, 

podpisanie umowy 

na realizację zadania, 

sprawozdawczość 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

Organizacje pozarządowe 

I – XII 

2021 
100 000,00 zł 
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4. 

Integracja 

mieszkańców Rumi i 

zapobieganie 

zagrożeniom poprzez 

sport 

Przeprowadzenie Akcji 

Lato i Akcji Zima w 

mieście Rumia z dostępem 

do obiektów sportowych, 

realizacja i koordynowanie 

Szkolnych Zawodów 

Sportowych, godziny 

otwarte na orliku wraz 

z animacjami, utrzymanie 

orlika przy ul. Świętopełka 

Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Rumi 

I – XII 

2021 
176 225,00 zł 

5. 

Dobry Dialog – 

grupa wsparcia 

z elementami 

psychoedukacji 

dla rodziców 

z problemami 

wychowawczymi 

Grupa wsparcia dla 

rodziców/ opiekunów 

borykających się z 

problemami 

wychowawczymi. 

Zakup materiałów dla 

uczestników, artykuły 

papiernicze, pomoce 

multimedialne i 

dydaktyczne, poczęstunek 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rumi 

I – XII 

2021 
3 000,00 zł 

6. 

Grupa wsparcia 

dla kobiet 

doświadczających 

przemocy ze strony 

partnerów 

przejawiających 

uzależnienie od 

alkoholu i substancji 

psychoaktywnych 

 

Grupa wsparcia 

dla dzieci i młodzieży 

z rodzin dotkniętych 

przemocą z powodu 

uzależnień rodziców 

od alkoholu 

i substancji 

psychoaktywnych 

Utworzenie i prowadzenie 

dwóch grup wsparcia 

Wynagrodzenia dla 

zaproszonych specjalistów, 

zakup materiałów 

edukacyjnych, biurowych, 

poczęstunek 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rumi 

I – XII 

2021 
7 000,00 zł 

7. 

Prowadzenie 

profilaktyki 

wychowawczej wśród 

młodzieży trudnej  

z Gminy Miejskiej 

Rumia, polegającej  

na prowadzeniu zajęć 

klubowych i sportowo-

rekreacyjnych z 

dziećmi i młodzieżą  

z osiedla Szmelta  

i okolic  

w pomieszczeniach, 

przy ul. Sobieskiego 

10 w Rumi 

 

wynagrodzenie 

dla opiekunów, 

zakup energii, zakup 

materiałów biurowych, 

dydaktycznych, sprzętu 

sportowego, 

wyposażenia 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

I – XII 

2021 
60 500,00 zł 
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8. Akcja profilaktyczna 

„Rowerowy Maj” 

Akcja skierowana 

do dzieci uczęszczających 

do samorządowych 

przedszkoli z terenu Rumi, 

promocja aktywnego 

i zdrowego trybu życia, 

zasady bezpieczeństwa 

na drodze 

Wydruk książeczek, 

naklejek i plakatów, zakup 

gadżetów z elementami 

odblaskowymi, plansze 

edukacyjne 

Urząd Miasta Rumi, 

Wydział Promocji i Zieleni 

Miejskiej 

III – VI 

2021 

10 000,00 zł 

9. 

Wydawanie opinii 

biegłych sądowych 

orzekających 

w przedmiocie 

uzależnienia 

od alkoholu 

Kierowanie spraw 

do biegłych sądowych 

w celu wydania opinii 

w przedmiocie  

uzależnienia od alkoholu 

Przewodnicząca Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Rumi 

I – XII 

2021 
8 000,00 zł 

10. 

Wdrażanie procedury 

zobowiązania do 

podjęcia leczenia 

odwykowego 

Opłaty sądowe i komornicze 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

Przewodnicząca Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Rumi 

I – XII 

2021 
12 000,00 zł 

11. 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w Rumi 

Zespół Konsultacyjny: 
prowadzenie rozmów 

motywujących 

do podjęcia leczenia, udzielanie 

informacji 

o działalności MKRPA, 

rozpowszechnianie materiałów 

informacyjnych 

o możliwościach uzyskania 

pomocy, informowanie 

o zjawisku przemocy 

w rodzinie 

i możliwościach przeciwdziałania 

jej, informowanie na temat 

dostępu do działań 

profilaktycznych, placówkach 

leczenia 

dla osób zagrożonych 

uzależnieniem lub uzależnionych 

od środków odurzających, 

kierowanie wniosków do sądu 

o przymusowe leczenie 

 

Zespół ds. kontroli punktów 
sprzedaży alkoholu: 

przeprowadzenie kontroli, 

podejmowanie interwencji 

w przypadku nieprzestrzegania 

zasad  

i warunków korzystania 

z wydanych zezwoleń  

na sprzedaż napojów 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

Przewodnicząca Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Rumi 

I – XII 

2021 
96 036,00 zł 
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alkoholowych tj. zakazu promocji 

i reklamy napojów 

alkoholowych, sprzedaży 

alkoholu nieletnim, nietrzeźwym, 

na kredyt lub pod zastaw 

 

Zespół ds. rozpatrywania 

wniosków i realizacji 

programów: 
opiniowanie złożonych 

wniosków o włączenia zadań do 

programu, opiniowanie i 

wydawanie postanowień dot. 

zezwoleń 

 

Wynagrodzenia dla 

członków MKRPA 

12. 

Szkolenia dla członków 

Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Wybór realizatora szkoleń, 

podpisanie umowy na 

realizację szkoleń 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

I – XII 

2021 
2 500,00 zł 

13. 
Szkolenie dla 

sprzedawców napojów 

alkoholowych 

Wybór realizatora 

szkolenia dla sprzedawców 

napojów alkoholowych, 

podpisanie umowy na 

realizację szkoleń 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

I – XII 

2021 
5 000,00 zł 

14. 

Szkolenia w zakresie 

profilaktyki 

i rozwiązywania 

problemów 

wynikających 

z używania alkoholu, 

w tym w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

oraz w zakresie 

skutecznych 

oddziaływań 

profilaktycznych, 

udzielających pomocy 

dzieci z rodzin  

z problemem 

alkoholowym a także w 

zakresie FASD 

Wybór realizatora szkoleń, 

podpisanie umowy na 

realizację szkoleń 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

I – XII 

2021 
5 000,00 zł 

15. 

Prowadzenie działań 

informacyjno-

edukacyjnych 

dotyczących zagrożeń 

wynikających  

z używania alkoholu, 

narkotyków i innych 

substancji 

odurzających 

Zakup materiałów 

informacyjnych, 

dydaktycznych 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

I – XII 

2021 
5 000,00 zł 

RAZEM 1 290 000,00 zł 
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1. Zadania dodatkowe 

2. Zadania niefinansowane z Gminnego Programu 

1. 
Stosowanie procedury 

„Niebieskiej Karty” 

Udział w grupach 

roboczych, w których 

przemoc jest połączona  

z nadużywaniem alkoholu, 

zakładanie Niebieskiej 

Karty 

Przewodnicząca Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Rumi, 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej 

I – XII 

2021 
0,00 zł 

2. 
Program „Rumia-

Bezpieczne Miasto” 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

mieszkańcom miasta, 

poprzez proces zarządzania 

bezpieczeństwem, 

w tym przeciwdziałanie 

patologiom w 

środowiskach otwartych, 

służba zdrowia – 

profilaktyka zdrowotna  

i redukcja szkód w zakresie 

uzależnień 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii,  

 

Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego 

I – XII 

2021 
0,00 zł 

RAZEM 1 290 000,00 zł 

 

Rozdział VI 

Finansowanie programu 

 

1. Źródłem finansowania Gminnego Programu są środki finansowe budżetu gminy 

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.                 

Opłaty te stanowią dochód gminy, który w całości musi być przeznaczony na realizację 

Gminnego Programu i nie może być przeznaczony na inne cele – zgodnie z art.18² ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

2. Źródłem finansowania Gminnego Programu mogą być także: 

1) środki uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 

porozumień, 

2) środki pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

3) środki uzyskane w konkursach ogłoszonych przez inne instytucje. 

 

Rozdział VII 

Monitorowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia 
 

Monitoring Gminnego Programu prowadzony będzie na podstawie: 

 zbierania danych statystycznych dotyczących problemów alkoholowych,                               

w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 gromadzenia danych o miejscach i formach pomocy dla osób z problemem 

alkoholowym na terenie Gminy Miejskiej Rumia, 

 wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami 

odpowiedzialnymi i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem 

uzależnieniom na terenie Gminy Miejskiej Rumia, 

 gromadzenia sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu, 

 prowadzenia kontroli powierzonych zadań, 
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 dokonania oceny realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia. 

 

Rozdział VIII 

Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Rumi 

 

1. Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wykonywane 

czynności przysługuje wynagrodzenie. 

2. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za posiedzenia, które odbywają się poza 

godzinami pracy. 

3. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za odbywające się posiedzenia Komisji, 

nie więcej jak cztery razy w miesiącu, na których opiniowane są m.in. wnioski na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży, analiza spraw bieżących. 

4. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji wynosi 5 % minimalnego wynagrodzenia 

za pracę. 

5. Członkowie Zespołu Konsultacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, za udział w posiedzeniach, na których pełnione są dyżury konsultacyjne. 

6. Członkowie Zespołu ds. rozpatrywania wniosków i realizacji programów Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie                            

w wysokości 3 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, za udział w posiedzeniach,                   

na których rozpatrywane są wnioski o leczenie odwykowe i wnioski o włączenie zadań                 

do Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia. 

7. Członkowie Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży alkoholu Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10 % 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, za udział w kontroli punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

8. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji oraz 

posiedzeniach Zespołu Konsultacyjnego,  Zespołu ds. rozpatrywania wniosków i realizacji 

programów, Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży alkoholu Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

9. Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie listy wypłat sporządzonej w oparciu o listę 

obecności w terminie do dnia 15 - go następnego miesiąca. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.
Realizacja powyższego zadania prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Na rok 2021 przyjmuje się do realizacji program określony w załączniku do niniejszej uchwały.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
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