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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. 

Zadania te są realizowane zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia. 

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 
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sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących                                  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

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. 

Na podstawie w/w ustawy zostały opracowane zadania Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata                      

2016-2020. 

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 2020 roku wyniosą 1 200 000,00 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) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 852 z późn. zm.). 
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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) 

2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r.,                 

poz. 852 z późn. zm.) 

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

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

5) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507                  

z późn. zm.) 

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

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.) 

7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492) 

 

Rozdział III 

Charakterystyka sytuacji w Gminie Miejskiej Rumia 

 

W 2019 roku w Gminie Miejskiej Rumia zameldowanych na stałe było 45 985 mieszkańców 

a czasowo 656 mieszkańców. Struktura demograficzna Gminy Miejskiej Rumia przedstawiała 

się następująco: 

 

Płeć Meldunek Stały Meldunek Czasowy 

Kobieta 19 198 297 

Mężczyzna 17 218 193 

Dziecko – Dziewczynka 4 675 89 

Dziecko – Chłopiec 4 894 77 

RAZEM 45 985 656 

 

W 2019 r. z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi skorzystało 867 rodzin, 

w tym 1 681 osób. 

 

Ze wsparcia w formie świadczeń pieniężnych skorzystało 558 rodzin, w tym 1 010 osób. 

Decyzją świadczenie przyznano 573 osobom.  

 

Ze wsparcia w formie świadczeń niepieniężnych skorzystało 370 rodzin, w tym 829 osób. 

Decyzją świadczenie przyznano 505 osobom. 

 

Wsparcia udzielono z tytułu: 

 niepełnosprawności – 518 rodzinom, w tym 875 osobom, 

 długotrwałej lub ciężkiej – 258 rodzinom, w tym 464 osobom, 

 bezrobocia – 105 rodzinom, w tym 258 osobom, 

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 74 rodziny w tym 290 osób             

( rodziny niepełne – 49 rodzin, w tym 165 osób oraz rodziny wielodzietne – 18 rodzin 

w tym 111 osób) 

 alkoholizmu – 106 rodzin, w tym 122 osobom, 
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 bezdomności – 73 rodzinom, w tym 77 osobom 

 potrzeby ochrony macierzyństwa – 75 rodzinom, w tym 374 osobom 

 ubóstwa – 497 rodzinom, w tym 859 osobom. 

 

W 2019 r. Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi 

wszczął postępowanie w zakresie procedury „Niebieskiej Karty w ilości 117 kart,                            

w tym 51 kart z powodu występowania przemocy i nadużywania alkoholu w rodzinie. 

 

Centrum Integracji Społecznej w Rumi prowadzi rekrutację w systemie ciągłym tzn. prowadzi 

stale grupę 20 osobową, która realizuje roczny program zatrudnienia socjalnego. 

W 2019 r. do Centrum Integracji Społecznej w Rumi skierowano 42 osoby, w tym 14 osób                

z problemem alkoholowym i 3 osoby uzależnione od narkotyków. 

 

W 2019 r. Straż Miejska w Rumi przeprowadziła kontrolę miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych w 106 punktach. Nie stwierdzono sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.                

Nie ujawniono sprzedaży alkoholu bez zezwolenia. 

Liczba osób odwiezionych do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub do 

miejsca zamieszkania z powodu zamroczenia alkoholowego wyniosła 40, w tym 3 osoby 

nieletnie. 

W mieście jest zainstalowanych 35 kamer monitoringu. Liczba osób zakłócających porządek 

publiczny to 1 958 osób, w tym skierowano do sądu 84  wnioski o ukaranie, 715 osób 

ukarano mandatem karnym, a pouczono 1 159 osób. 

 

W 2019 r. Komisariat Policji w Rumi przeprowadził 7 927 interwencji, w tym 151 interwencji 

domowych i 51 interwencji dotyczących przemocy domowej. Wylegitymowano 9 340 osób, 

1215 osób ukarano mandatem karnym, a 526 osób pouczono. Ponadto przeprowadzono                 

897 interwencji i innych zdarzeń w ruchu drogowym, w tym 18 zdarzeń gdzie kierujący był  

w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, 834 zdarzenia kolizji drogowych i innych 

zdarzeń w ruchu drogowym, 45 wypadków drogowych. 

 

W 2019 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożono                      

54 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego, w tym: 10 kobiet i 44 mężczyzn. 

W 2019 r. skierowano 30 spraw do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia, a następnie skierowano sprawy do Sądu Rejonowego w Wejherowie. 

 

W 2019 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi 

obradowała na 20 posiedzeniach. Zespół Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Rumi w 2019 r. pełnił 22 dyżury, w których wzięło udział                 

87 osób. 
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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 2019 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 

w 2019 roku 

Napoje alkoholowe 

do 4,5% zawartości 

alkoholu 

oraz na piwo 

100 43 7 

Napoje alkoholowe 

powyżej 4,5% 

do 18% zawartości 

alkoholu 

( z wyjątkiem piwa) 

100 23 1 

Napoje alkoholowe 

powyżej 18% 

zawartości alkoholu 

100 19 0 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży 

 
Limit punktów 

sprzedaży 

Punkty sprzedaży 

z czynnym 

zezwoleniem 

Liczba zezwoleń 

wydanych 

w 2019 roku 

Napoje alkoholowe 

do 4,5% zawartości 

alkoholu 

oraz na piwo 

150 79 21 

Napoje alkoholowe 

powyżej 4,5% 

do 18% zawartości 

alkoholu 

( z wyjątkiem piwa) 

150 78 24 

Napoje alkoholowe 

powyżej 18% 

zawartości alkoholu 

150 74 24 

 

W 2019 r. wydano 13 zezwoleń jednorazowych, w tym 9 zezwoleń na sprzedaż napojów 

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

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

 

W 2019 r. wydano 4 zezwolenia na catering, w tym 2 zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo i 3 zezwolenia na sprzedaż 

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

 

1. Cel operacyjny określony w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 – 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi 

oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii mają na celu rozwój i doskonalenie 

istniejącego systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych, dostosowanego do zmieniających się potrzeb i zagrożeń,                                    

a także ograniczanie negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych 

zjawisk,  w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Cel ten realizowany będzie w obszarach profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, 

wskazującej, rehabilitacji oraz promocji zdrowego stylu życia i edukacji zdrowotnej. 

 

2. Priorytety: 

 

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) szkolenia dla kadry pedagogicznej w zakresie FASD, 

6) przeprowadzenie diagnozy lokalnych problemów społecznych. 

 

3. 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, 
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 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. 

 

4. 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. 

 

5. Realizację i koordynowanie działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia 

na 2020 rok powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

6. Podmioty współpracujące przy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Miejskiej Rumia na 2020 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, 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi, 

 Organizacje Pozarządowe. 
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7. Harmonogram wydatków Gminnego Programu na poszczególne zadania w 2020 roku: 

 

1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

i środków odurzających 

Lp. Zadanie Działania 
Odpowiedzialność 

za realizację 

Termin 

realizacji 
Budżet 

1. 
Stworzenie punktu 

konsultacyjnego 

zakup literatury, 

materiałów biurowych, 

wyposażenia 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

I – XII 

2020 
10 000,00 zł 

2. 

Wydawanie opinii 

biegłych sądowych 

orzekających w 

przedmiocie 

uzależnienia 

wydawanie zleceń 

na wykonanie opinii 

o stopniu uzależnienia 

Przewodnicząca Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Rumi 

I – XII 

2020 
8 500,00 zł 

3. 

Zwiększenie 

dostępności 

profesjonalnej pomocy 

terapeutycznej, 

rehabilitacyjnej  

i psychologicznej 

dla osób uzależnionych                           

i współuzależnionych 

od alkoholu oraz 

terapii rodzin 

z problemami 

alkoholowymi 

konkurs ofert na wybór 

realizatora zadania 

publicznego, 

podpisanie umowy 

na realizację zadania 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

Organizacje pozarządowe 

I – XII 

2020 
20 000,00 zł 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy 

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

Lp. Zadanie Działania 
Odpowiedzialność 

za realizację 

Termin 

realizacji 
Budżet 

1. 

Wdrażanie procedury 

zobowiązania do 

podjęcia leczenia 

odwykowego 

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 

Przewodnicząca Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Rumi 

I – XII 

2020 
77 411,00 zł 
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2. 

Dyżury Zespołu 

Konsultacyjnego 

Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

w Rumi 

prowadzenie rozmów 

motywujących do leczenia 

przez Zespół 

Konsultacyjny, 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, 

Zespół Konsultacyjny 

Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Rumi 

I – XII 

2020 
23 920,00 zł 

3. 

Pomoc 

psychologiczna, 

prawna i terapeutyczna 

dla rodzin  

z problemem 

uzależnień oraz 

przemocą w rodzinie 

zawarcie umów 

ze specjalistami 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

I – XII 

2020 
40 000,00 zł 

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, opiekuńczo-wychowawczych 

i socjoterapeutycznych 

Lp. Zadanie Działania 
Odpowiedzialność 

za realizację 

Termin 

realizacji 
Budżet 

1. 

Realizacja 

rekomendowanych 

programów 

profilaktycznych, 

które biorą pod uwagę 

wspólne czynniki 

ryzyka problemów 

alkoholowych i innych 

zachowań 

ryzykownych 

adresowanych 

do dzieci i młodzieży 

z obszaru profilaktyki 

uniwersalnej, 

selektywnej i 

wskazującej 

rekomendowany program 

profilaktyczny „Fred goes 

Net” 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rumi 

I – XII 

2020 
17 000,00 zł 

2. 

Wspieranie działań 

na rzecz promocji 

zdrowia, 

a w szczególności 

konkurs ofert 

na realizatora zadania 

publicznego, podpisanie 

umowy na realizację zadania 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

I – XII 

2020 
5 000,00 zł 
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przeciwdziałania 

alkoholizmowi poprzez 

organizowanie 

wypoczynku letniego 

z programem 

profilaktycznym 

dla dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy 

Miejskiej Rumia 

Narkomanii 

 

Organizacje pozarządowe 

3. 

Prowadzenie zajęć 

socjoterapeutycznych 

lub opiekuńczo-

wychowawczych dla 

dzieci z grup ryzyka, 

zwłaszcza dla dzieci 

z rodzin z problemem 

alkoholowym 

konkurs ofert 

na realizatora zadania 

publicznego, podpisanie 

umowy na realizację 

zadania 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

Organizacje pozarządowe 

I – XII 

2020 
25 000,00 zł 

4. 
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 

Urząd Miasta Rumi, 

Referat Promocji, 

Estetyzacji i Komunikacji 

Społecznej 

III – VI 

2020 
8 000,00 zł 

5. 

Integracja i 

zapobieganie 

zagrożeniom 

społecznym poprzez 

organizowanie zajęć 

sportowych jako 

zdrowej i bezpiecznej 

formy spędzania czasu 

dla dzieci i młodzieży 

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 

Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 

w Rumi 

I – XII 

2020 
157 350,00 zł 

6. 

Prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowo- 

rekreacyjnych, 

opiekuńczo-

wychowawczych 

i socjoterapeutycznych  

w placówkach 

oświatowych na terenie 

Rumi, zakup sprzętu 

sportowego, 

utrzymanie orlika przy 

ul. Stoczniowców 6 

prowadzenie 

pozalekcyjnych 

w samorządowych 

placówkach oświatowych 

Dyrektorzy rumskich szkół 

samorządowych 

I – XII 

2020 
662 761,00 zł 

7. 

Szkolenia w zakresie 

profilaktyki 

i rozwiązywania 

problemów 

wynikających 

z używania alkoholu, 
w tym w zakresie 

przeciwdziałania 

wybór realizatora szkoleń, 

podpisanie umowy na 

realizację szkoleń 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

I – XII 

2020 
15 000,00 zł 
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przemocy w rodzinie 

oraz w zakresie 

skutecznych 

oddziaływań 

profilaktycznych, 

udzielających pomocy 

dzieci z rodzin  

z problemem 

alkoholowym a także w 

zakresie FASD 

8. 

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 

2020 
6 000,00 zł 

9. 

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 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

I – XII 

2020 
60 258,00 zł 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych 

Lp. Zadanie Działania 
Odpowiedzialność 

za realizację 

Termin 

realizacji 
Budżet 

1. 

Wspieranie  

i podejmowanie 

działań na rzecz 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych poprzez 

promowanie zdrowego 

i trzeźwego stylu życia 

dla osób uzależnionych 

i ich rodzin, w tym 

stowarzyszenia, kluby  

i stowarzyszenia 

abstynenckie oraz inne 

formy działań 

pomocowych poza 

terapią 

konkurs ofert 

na realizatorów zadania 

publicznego, podpisanie 

umowy na realizację 

zadania 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

Organizacje pozarządowe 

I – XII 

2020 
41 000,00 zł 
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5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 

1. 
Kontrola punktów 

sprzedaży napojów 

alkoholowych 

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. kontroli 

punktów sprzedaży 

alkoholu Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Rumi 

I – XII 

2020 
7 800,00 zł 

6. Zadania dodatkowe 

1. 

Przeprowadzenie 

diagnozy lokalnych 

problemów 

społecznych w Rumi 

wybór firmy zewnętrznej 

do przeprowadzenia 

diagnozy 

Pełnomocnik Burmistrza 

ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

I – XII 

2020 
15 000,00 zł 

7. Zadania niefinansowane z Gminnego Programu 

1. 
Stosowanie procedury 

„Niebieskiej Karty” 

udział w grupach 

roboczych, w których 

przemoc jest połączona  

z nadużywaniem alkoholu 

Przewodnicząca Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Rumi, 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w 

Rumi 

I – XII 

2020 
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 

2020 
0,00 zł 

RAZEM 1 200 000,00 zł 
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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, 

 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. 
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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. 


