
UCHWAŁA NR XXVII/385/2021 
RADY MIEJSKIEJ RUMI 

z dnia 25 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę 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. W załączniku do uchwały Nr XXVI/381/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie 
przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia na 2021 rok” zmienia się rozdział V, który otrzymuje brzmienie, zgodnie 
z załącznikiem 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 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 

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. 

Załącznik do uchwały Nr XXVII/385/2021

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 25 marca 2021 r.
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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 

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 
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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 
234 140,00 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 

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 

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 
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uzależnień rodziców 

od alkoholu 

i substancji 

psychoaktywnych 

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 

 

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 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

I – XII 

2021 
96 036,00 zł 
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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 

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 

Przewodnicząca Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Rumi 

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 

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 
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skutecznych 

oddziaływań 

profilaktycznych, 

udzielających pomocy 

dzieci z rodzin  

z problemem 

alkoholowym a także w 

zakresie FASD 

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 

16. 

Bezpieczni na drodze 

w ramach 

Europejskiego 

Tygodnia 

Zrównoważonego 

Transportu 

Organizacja stoisk 

profilaktycznych, 

materiały promocyjne, 

profilaktyczne, gadżety 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

IX 2021 10 000,00 zł 

RAZEM 1 384 140,00 zł 
 

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 0,00 zł 
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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.

Uchwałą Nr XXVI/381/2021 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 stycznia 2021 r. przyjęto Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej
Rumia na 2021 rok.

Z uwagi na nadwyżkę z roku 2019 i 2020 środków pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych, zwiększa się kwotę na realizację zadania tj. prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz przeznacza się kwotę na zadanie Bezpieczni na drodze
w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.
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