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Miejski Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 

 
Podstawa prawna Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości               

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi samorząd gminy realizuje zadania w obszarze profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez „Miejski Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.  

 

Rozdział I. Diagnoza 

Alkoholizm to jeden z najpoważniejszych i najbardziej uciążliwych współczesnych problemów 

społecznych w Polsce. Powodem jest głównie rozmiar tego zjawiska oraz społeczne skutki  

i ekonomiczne koszty, jakie z tego tytułu ponosi budżet państwa i dotknięta bezpośrednio tym 

problemem rodzina. Jest to uzasadnienie do podejmowania i rozwijania działań edukacyjnych 

społeczeństwa, koncentrujących się z jednej strony – na profilaktyce alkoholowej, z drugiej - 

na pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Alkohol – według Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO) - jest wciąż na trzecim miejscu w grupie czynników ryzyka dla zdrowia 

populacji (po paleniu tytoniu i nadciśnieniu). Każdego roku, z przyczyn bezpośrednio  

i pośrednio związanych z jego używaniem, umiera w Polsce kilkanaście tysięcy osób, z czego 

połowa przypada na zgony bezpośrednio spowodowane piciem.  
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Rozmiary szkód powodowanych przez alkohol mogą być zmniejszone poprzez skuteczną 

politykę wobec niego i problemów z nim związanych. Takie poparte wieloletnim 

doświadczeniem przekonanie leży u podstaw opracowywanego co roku, Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Brzeziny. Prezentowany Program na 

2021 rok określa główne kierunki działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych w oparciu o zadania własne gminy, wynikające z ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest kontynuacją zadań 

realizowanych w latach ubiegłych. Określa warunki i zadania oraz wynikające z nich działania 

realizowane w oparciu o dostępne zasoby naszego miasta. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

zadania w tym zakresie wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie lokalnej polityki 

społecznej. Chodzi głównie o tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których 

zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, leczenie, rehabilitację 

i reintegrację osób uzależnionych, a także zapobieganie negatywnym następstwom 

nadużywania alkoholu i ich usuwanie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz promowanie 

właściwych postaw społecznych ważnych dla przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu. 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Brzeziny na 2021 

rok wpisuje się w podstawowe założenia polityki państwa w tym zakresie. Jest też integralną 

częścią oraz uszczegółowieniem lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nasz kraj znajduje 

się w światowej czołówce pod względem dostępności alkoholu. W Polsce jest cztery razy 

więcej sklepów z alkoholem niż dopuszcza norma WHO. Według Światowej Organizacji 

Zdrowia na jeden punkt sprzedaży powinno przypadać 1000 a nawet 1600 osób. W Polsce – na 

jeden punkt przypadają średnio 273 osoby, w Brzezinach (stan na 31.12.2019 r.) – jeden punkt 

przypada na 292 mieszkańców.   

 

Badania CBOS-u z 2019 pokazują, że ponad połowa Polaków (56%) deklaruje, że pije 

alkohol okazjonalnie, mniej niż co dziesiąty badany spożywa go często (8%), a co trzeci unika 

okazji do picia alkoholu lub w ogóle nie bierze go do ust (33%). W stosunku do badania z 2010 

roku nieznacznie zmniejszył się odsetek deklarujących częste picie (z 11% do 8%), a nieco 

więcej ubyło całkowitych abstynentów (z 22% do 16%). Wzrósł więc udział osób 

spożywających alkohol czasami, z dobrej okazji, ale nie często (z 50% do 56%). Odsetek ten 

jest obecnie najwyższy (…). 

W kwestii rodzaju spożywanego alkoholu najczęściej spożywanym alkoholem jest piwo, ale 

jego udział znacząco zmalał od 2010 roku. Wówczas co druga osoba spośród pijących alkohol 

(52%) przyznawała, że najczęściej sięga po piwo. Obecnie wybiera je 39% osób, które nie 

rezygnują z napojów procentowych. Na drugim miejscu znajduje się wino (25%), a na trzecim 

– wódka (16%). Odsetek osób najchętniej wybierających wino rośnie od 2007 roku, natomiast 

największy wzrost dotyczy alkoholi wysokogatunkowych, np. koniaku, whisky – obecnie co 

dziewiąta osoba (11%) pijąca alkohol deklaruje, że, jeśli sięga po kieliszek, to najczęściej  

z tego typu trunkiem.1 

W drugiej połowie 2020 r. wykonano diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych. 

Obejmowała ona podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu, 

                                                 
1 Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań: Konsumpcja alkoholu w Polsce, Grudzień 2019 
Źródło: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_151_19.PDF (dostęp: 18.10.2020) 
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nikotyny, dopalaczy i narkotyków, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym,  

a także postawami społecznymi wobec powyższych zjawisk. 

Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych 

badań ankietowych przeprowadzonych w mieście Brzeziny wśród dwóch grup 

reprezentujących dwa lokalne środowiska: dorośli mieszkańcy, dzieci i młodzież szkolna. 

 

DANE DEMOGRAFICZNE 

Brzeziny to niewielkie miasto z liczbą mieszkańców wynoszącą 12 501, z czego 52,8% 

stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła  

o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców 

całej Polski. 

 

 

LOKALNE ZAGROŻENIA SPOŁECZNE W GRUPIE DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW 

Badania miały charakter ulicznej ankiety w formie papier–ołówek i obejmowały mieszkańców 

miasta Brzeziny, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. Respondenci byli informowali  

o anonimowym charakterze ankiety oraz możliwości rezygnacji z badania w dowolnym 

momencie. W badaniu wzięło udział 200 osób, w tym 114 mężczyzn oraz 86 kobiet. Średnia 

wieku respondentów wyniosła 46 lat. 
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W przeprowadzonej ankiecie zbadano postawy i przekonania dorosłych mieszkańców na temat 

alkoholu. Pierwszą z poruszanych kwestii był wiek inicjacji alkoholowej. Najwięcej badanych 

wskazało na uzyskanie pełnoletności – 49%. Kolejna wartość odnosi się do wieku pomiędzy 

16 a 18 rokiem życia – 42%.  4% ankietowanych wskazało, że nigdy nie próbowało alkoholu.  

 

 

W następnej kolejności była częstotliwość spożywania alkoholu. Największa liczba badanych 

przyznała, że spożywa alkohol kilka razy w tygodniu (36%). 26% ankietowanych wskazało na 

kilka razy w miesiącu a 20% kilka razy w roku, natomiast 8% badanych twierdzi, że zachowuje 

abstynencję.  

 

 

Oprócz częstotliwości spożywania alkoholu ważne są także jego ilości. 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).  
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Badani deklarowali w zdecydowanej większości, że spożywają jednorazowo  

3-4 porcje (36%), następna w kolejności jest grupa konsumująca 5-6 porcji alkoholu (21%),  

w tym pytaniu 20% ankietowanych wykazało abstynencję.  

W związku z powyższym, należy uznać, że wśród ankietowanych istnieje grupa osób 

wykazująca postawy wobec picia alkoholu o wysokim poziomie ryzyka, ponieważ piją częściej 

niż okazjonalnie i jednorazowo spożywają większe porcje alkoholu. 

 

 

 

Nie tylko ilości oraz częstotliwość spożywanego alkoholu, ale także powody po jego sięganie 

przez dorosłych są istotne dla oceny ich postaw. Do najczęściej wskazywanych okazji 

i motywów sięgania po alkohol mieszkańcy wskazują kolejno: dla odreagowania emocji – 52%, 

dla towarzystwa – 50%; uroczystości/świętowanie – 47% oraz dla dodania sobie odwagi – 19%.  

Spożywanie alkoholu dla towarzystwa oraz w przypadku uroczystości jest dość powszechne. 

Niepokojący wydaje się wskaźnik sugerujący, że dla 71% badanych alkohol jest źródłem 

radzenia sobie z przeżywanymi emocjami2.  

                                                 
2 Suma odpowiedzi: dla odreagowania emocji i dla dodania sobie odwagi. 
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W subiektywnej opinii badanych mieszkańców miasta Brzeziny w ich okolicy znajduje się 

odpowiednia ilość sklepów i lokali, gdzie można kupić alkohol (67%), natomiast 20% 

ankietowanych uważa, że ich jest za dużo, a 13% za mało.  

 

 

 

Zachowania związane z piciem alkoholu są w dużej mierze zależne od postaw, czyli chociażby 

wiedzy na temat szkodliwego działania alkoholu, emocji i motywacji, które towarzyszą jego 

spożywaniu. Zdania w poniższych twierdzeniach wśród badanych mieszkańców miasta 

Brzeziny są podzielone.  

Pierwsze z pytań dotyczyło mitu, jakoby alkohol zawarty w „słabszych” napojach  

(piwie, winie) był mniej szkodliwy, niż ten zawarty w wysokoprocentowych napojach (np.  
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w wódce). Wyniki świadczą o tym, że to błędne przekonanie jest obecne wśród dorosłej 

społeczności miasta Brzeziny, ponieważ łącznie 26% mieszkańców udzieliło odpowiedzi 

twierdzącej3.   

Kolejne pytanie badające postawy względem alkoholu dotyczyło dostępności i kontroli 

sprzedaży alkoholu. Łącznie 54% mieszkańców uważa, że należy lub raczej należy ograniczać 

dostęp do napojów alkoholowych bądź kontrolować jego sprzedaż. Jednocześnie, łącznie 53% 

respondentów ocenia osoby pijące alkohol, jako zagrażające bezpieczeństwu w środowisku 

lokalnym.  

Łącznie 46% badanych przychyla się do stwierdzenia, że osoby nieletnie mogą z łatwością 

kupić alkohol w lokalnych sklepach.  

Zdecydowana większość ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że kobiety w ciąży nie 

mogą pić bezpiecznie nawet niewielkich ilości alkoholu (96%).  90% badanych mieszkańców 

nie zgadza się z tym, aby prowadzić samochód po spożyciu nawet niewielkich ilości alkoholu. 

Badani twierdzą, również, że alkohol nie pomaga w trudnych sytuacjach życiowych (80%). 

 

Twierdzenie Zdecydowanie 
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Picie alkoholu pomaga 

w trudnych sytuacjach 

życiowych. 
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niewielkiej ilości alkoholu jest 

bezpieczne. 

3% 7% 28% 62% 

Kobiety w ciąży mogą 

bezpiecznie pić niewielkie ilości 

alkoholu. 

0% 4% 18% 78% 

Postawy dorosłych mieszkańców miasta Brzeziny wobec alkoholu, odnoszą się także do 

wiedzy na jego temat oraz opinii na temat spożywania i dostępu alkoholu przez najmłodszych. 

Przede wszystkim, badani respondenci na terenie miasta Brzeziny oceniają swój poziom 

wiedzy na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych przede wszystkim  jako średnio 

                                                 
3 Oznacza to wskazanie odpowiedzi raczej nie zgadzam się i zdecydowanie nie zgadzam się. 
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(42%) oraz nisko (40%). 12% wskazuje na brak wiedzy, a zaledwie 6% ocenia swoją wiedzę 

wysoko.  

 

Problemy społeczne w środowisku dzieci i młodzieży 

Metodologia 

Badania w placówkach oświatowych przeprowadzono przy użyciu internetowego narzędzia 

CORIGO. Jest to program pozytywnie zaopiniowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, który 

pozwala na efektywne badanie postaw uczniów. Forma ankiety internetowej jest dla dzieci  

i młodzieży atrakcyjna oraz pozwala na upewnienie się czy wszystkie pytania zostaną 

wypełnione.  

Cel badania 

Podstawowym celem przeprowadzonych badań była analiza postaw i przekonań wobec 

przemocy oraz substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, dopalaczy. 

Charakterystyka grupy badanej 

W badaniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych na terenie miasta Brzeziny, którzy 

zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe.  

 

Substancje psychoaktywne: Alkohol 

Inicjację alkoholową ma za sobą: 13% badanych uczniów klas SP 4-6 oraz 28% uczniów klas 

SP 7-8.  

6%

42%

40%

12%

Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy na temat 
uzależnień do substancji psychoaktywnych?

Wysoko

Średnio

Nisko

Brak
wiedzy

Liczebność grup badanych 

Szkoły Podstawowe (klasy 4-6) 225 

Szkoły Podstawowe (klasy 7-8) 178 

ŁĄCZNIE 403 



 

9 

 

Najczęściej deklarowaną okolicznością inicjacji alkoholowej uczniów jest towarzystwo 

rodziny (SP 4-6 - 65%; SP 7-8 – 46%) oraz spotkania ze znajomymi (SP 4-6 - 6%; SP 7-8 – 

21%). Niepokojący jest fakt, że 6% najmłodszych uczniów wskazało w tym pytaniu szkołę.  

Powyższe wyniki mogą świadczyć o społecznym przyzwoleniu spożywania alkoholu oraz 

wydają się potwierdzać prawidłowość związana z psychospołecznym rozwojem człowieka w 

wieku dorastania. Dla młodzieży najważniejszą społeczną grupą odniesienia są rówieśnicy. To 

utrzymanie pozycji w grupie znajomych jest jedną z najsilniejszych motywacji, aby sięgnąć po 

alkohol. Prawidłowość tę można wykorzystać w dobrym celu. Planując oddziaływania 

profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży warto wykorzystywać proces uczenia się 

rówieśniczego. Jest to sytuacja, w której dorastający człowiek czerpie pozytywne poglądy  

i postawy nie tylko od nauczyciela czy pedagoga, ale głównie od swoich rówieśników. Jeśli 

podczas warsztatów profilaktycznych zostaną przeprowadzone odpowiednio dobrane 

ćwiczenia i zabawy, uczniowie sami wyciągną wnioski dotyczące alkoholu i będą mieli okazję 

podzielić się nimi z grupą. 

 

 

Nie tylko częstotliwość, ale także powody sięgania przez uczniów po alkohol stają bardzo 

ważne przy projektowaniu działań profilaktycznych. Uczniowie wskazywali najczęściej 

ciekawość (SP 4-6 - 30%; SP 7-8 – 50%). W drugiej kolejności powodem była nuda (SP 4-6 - 

26%; SP 7-8 – 11%) oraz relaks (SP 4-6 - 13%; SP 7-8 – 19%).  

W następnej kolejności zapytaliśmy uczniów o rodzaj wypijanego alkoholu. Uczniowie 

generalnie najczęściej sięgają po piwo (SP 4-6 – 19%; SP 7-8 - 14%) oraz wódkę  

(SP 4-6 – 13%; SP 7-8 – 8%).  
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Dla oceny postaw badanych uczniów wobec alkoholu istotna jest wiedza na temat, jaką opinię 

mają uczniowie na temat jego spożywania. 42% uczniów SP 4-6 i 44% SP 7-8 zadeklarowało, 

że poczeka z próbowaniem i piciem alkoholu jak będą starsi, a 44% młodszych i 24% starszych 

uczniów deklaruje, że jest przeciwnikiem/przeciwniczką alkoholu.   
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Kolejnym ważnym pytaniem, na które odpowiadali uczniowie było to dotyczące subiektywnej 

oceny dostępności alkoholu dla osób poniżej 18 roku życia. Pokazane poniżej wyniki wskazują, 

że 40% uczniów klas SP 4-6 oraz 30% uczniów klas SP 7-8 nie wie, czy da się kupić alkohol, 

gdy nie ma się ukończonych 18 lat. Może to sugerować, że ta część uczniów nigdy nie 

podejmowała próby nabycia alkoholu. Z kolei łącznie 10% uczniów SP 4-6 i 34% SP 7-8 

wskazuje, że jest przeciwnie, co oznacza, że mogą oni lub ich rówieśnicy być klientami 

w punktach ze sprzedażą alkoholu.  

 

Analiza powodów przyznania pomocy z przyczyn alkoholizmu przez MOPS w Brzezinach na 

przestrzeni lat 2017 – 2019. 

 

Źródło:  MOPS w Brzezinach 
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Rozdział II.  

Cele i zadania programu 

 

1. Cel: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 

Zadania: 

1. Udzielanie wsparcia edukacyjnego, emocjonalnego, prawnego dla osób                  

 z problemem alkoholowym oraz pijących szkodliwie, poprzez poradnictwo 

pracowników socjalnych, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz udział w spotkaniach oferowanych przez stowarzyszenia 

abstynenckie.  

2. Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii         

w placówkach leczenia odwykowego poprzez finansowanie Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Udzielanie wsparcia dla osób po zakończeniu terapii odwykowej poprzez udział     

w grupach wsparcia organizowanych przez stowarzyszenia i kluby abstynenckie.  

Wskaźniki monitoringu: 

 liczba i rodzaj podjętych działań; 

 liczba konsultacji motywujących do podjęcia leczenia; 

 liczba spotkań w ramach grup wsparcia. 

 

2. Cel: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Zadania: 

1. Świadczenie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym wraz               

z zindywidualizowaną i kompleksową pracą z dzieckiem i jego rodziną poprzez 

finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowo- Terapeutycznej „Świetlik”. 

2. Prowadzenie poradnictwa i udzielanie wsparcia dla członków rodzin, w których 

występują problemy alkoholowe poprzez finansowanie działalności Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracę socjalną pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

3. Zakup materiałów edukacyjnych dla osób pracujących z rodzinami, w których 

występuje problemem uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie.  

4. Pomoc psychologiczna lub psychoterapia dla osób dorosłych i ich rodzin 

realizowana poprzez sfinansowanie dodatkowych dyżurów terapeutycznych. 

5. Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież 

poprzez dofinansowanie obozów/kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z 

rodzin z problemem alkoholowym. 

6. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z rodzinami, w których występuje 

problem uzależnień i przemocy poprzez organizację szkoleń, warsztatów, kursów, 

narad, konferencji. 

Wskaźniki monitoringu: 

 liczba dzieci korzystających z pomocy organizowanej przez Świetlicę 

Środowiskowo-Terapeutyczną „Świetlik”; 
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 liczba posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, liczba osób, które skorzystały z pomocy w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi oferowanej przez MKRPA, MOPS; 

 liczna zakupionych materiałów edukacyjnych; 

 liczba osób, które skorzystały z dyżurów terapeuty uzależnień; 

 liczba dzieci, które skorzystały z obozu/ kolonii; 

 liczba narad, konferencji, szkoleń warsztatów wraz z szacunkową liczbą osób, 

które w nich uczestniczyły; 

3. Cel: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

w tym prowadzenie zajęć w Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik”,  

a także działań na rzecz dożywiania dzieci w szkole. 

Zadania: 

1. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo- 

wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

2. Dofinasowanie szkoleń i kursów specjalistycznych  w zakresie pracy 

profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia 

zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów. 

3. Realizacja programów profilaktycznych dla rodziców  poprzez organizowanie 

wywiadówek profilaktycznych, warsztatów, spotkań. 

4. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu 

ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży 

alkoholu osobom poniżej 18 roku życia poprzez szkolenia skierowane do właścicieli 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych i osób bezpośrednio sprzedających 

alkohol. 

5. Prowadzenie badań związanych z diagnozą zachowań problemowych 

podejmowanych przez młodzież oraz ewaluacją programów profilaktycznych 

poprzez przeprowadzenie samodzielnie lub z pomocą profesjonalnych instytucji 

badań, ankiet, analiz, diagnoz, raportów, sondaży itp. 

6. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

7. Edukacja publiczna poprzez tworzenie punktów informacyjnych, organizowanie 

lokalnych kampanii edukacyjnych, dystrybucje materiałów informacyjno- 

edukacyjnych, aktywna współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami. 

8. Kampanie społeczne, działania edukacyjne, interwencyjne na rzecz 

przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. 

Wskaźniki monitoringu: 

 liczba programów profilaktycznych i liczba osób uczestniczących w nich; 

 liczba szkoleń, kursów; 

 liczba działań podjętych na rzecz edukacji rodziców; 

 liczba działań podjętych z inicjatywy młodzież; 

 liczba i charakter działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów  

alkoholowych; 

 liczba badań, ankiet, sondaży itp.; 
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 liczba i rodzaj podjętych działań na rzecz edukacji publicznej; 

 liczba działań interwencyjnych z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na 

drogach. 

4. Cel: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Zadania: 

1. Udzielanie  wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego stowarzyszeniom 

abstynenckim działającym na rzecz utrzymania więzi wśród społeczności 

abstynenckiej i ich rodzin. 

2. Wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób 

spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie lokalnych imprez, konkursów, 

obozów terapeutycznych oraz aktywności promujących zdrowy styl życia. 

3. Wymiana informacji, podejmowanie wspólnych inicjatyw, konferencji, szkoleń, 

narad na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Wskaźniki monitoringu:  

 Liczba i rodzaj podjętych działań. 

5. Cel: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131  

i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Zadanie: 

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w związku z naruszeniem przepisów 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

 

Wskaźnik monitoringu: 

 Liczba podjętych kontroli, 

Rozdział III.  

Realizatorzy programu: 

1. Miasto Brzeziny.  

2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.  

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.  

4. Szkoły Podstawowe w Brzezinach. 

5. Stowarzyszenia Abstynenckie. 

Realizacja zadań ujętych w Programie będzie następowała poprzez: 

1. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w tym Świetlicy 

Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik”.  

2. Realizacji zadań w szkołach podstawowych z terenu miasta Brzeziny.  

3. Zakup przez miasto Brzeziny usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych. 

4. Zlecanie realizacji zadań  stowarzyszeniom abstynenckim, wyłonionym w drodze 

konkursu organizowanego w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 
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Rozdział IV. Adresaci programu 

Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy Miasta Brzeziny, a w szczególności 

następujące grupy osób:  

 dzieci i młodzież,  

 osoby uzależnione od alkoholu i osoby pijące szkodliwie oraz kobiety w ciąży, 

 rodziny, w tym, osoby współuzależnione oraz najbliższe otoczenie osób z problemem 

alkoholowym. 

 

Rozdział V.  Monitoring i ewaluacja 

 

 Program podlega rocznej ewaluacji poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji 

zadań wynikających z programu merytorycznej komisji Rady Miasta Brzeziny  

w terminie do I kwartału za rok poprzedni. 

 Wskaźniki realizacji programu: ilość wykonanych działań i osób uczestniczących        

w zadaniach. 

 Burmistrz Miasta Brzeziny sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu 

poprzez Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień, który koordynuje i monitoruje 

realizację programu.  

 Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa 

sprawozdanie z działalności Komisji Burmistrzowi Miasta Brzeziny do końca                

I kwartału za rok poprzedni. 

 

Rozdział VI. 

Źródła finansowania programu i wynagradzania członków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

1. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

udział w posiedzeniu otrzymują wynagrodzenie w wysokości: Przewodniczący 

komisji- 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, dla pozostałych członków 

komisji- 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie wypłacane 

jest na podstawie złożonej listy obecności.  

2. Na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych będą zabezpieczone środki w budżecie Miasta 

pochodzące w szczególności z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 

poszczególnych zadań Programu określana jest na podstawie uchwały budżetowej 

Miasta Brzeziny na rok 2021. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

  Grzegorz Maślanko 
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Załącznik do Miejskiego Programu  

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2021 

 

 

PRELIMINARZ BUDŻETOWY 

do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021 

 

 
Przewidywane wpływy do budżetu z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 285 000,00 zł 

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 278 000,00 zł 

Zadania realizowane przez Miasto Brzeziny 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi     99 226,00 zł 

§ 2820 Dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  16 000,00 zł 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  27 550,00 zł  

 Wynagrodzenie biegłego sądowego (lekarz psychiatra).                                                        

 Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 Współfinansowanie zajęć: psychoterapeutycznych prowadzonych w ramach opieki poszpitalnej. 

 Opieka terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

 Dyżur terapeuty uzależnień. 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  2 076,00 zł  

 Zakupy materiałów edukacyjnych, nagród konkursowych dla szkół i placówek zajmujących się 

problematyką uzależnień. 

 Udział w kampaniach profilaktycznych przeciwdziałania uzależnieniom. 

  Materiały na lokalne festyny profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

§ 4300 Zakupy usług pozostałych                                                                                           37 200,00 zł  

 Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne w szkołach podstawowych oraz imprezy kulturalne i sportowe  

o charakterze profilaktycznym dla dorosłych, dzieci i młodzieży.  

 Organizowanie czasu wolnego, jako alternatywa dla uzależnień. 

 Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży.   

 Szkolenia: (członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika, 

Zespołu interdyscyplinarnego, pedagogów szkolnych, osób stykających się w środowisku pracy z 

uzależnieniami i przemocą w rodzinie, sprzedawców napojów alkohol). 

 Umieszczanie w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi osób nietrzeźwych w 

stanie zagrażającym ich życiu bądź zdrowiu lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób,  

 Wynagrodzenie biegłego sądowego ( psycholog)                                                                       

 Wykonanie profilaktycznych widowisk słowno - muzycznych w szkołach 

§ 4260 Zakupy energii                                                                                                              1 000,00 zł  

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż.      13 900,00 zł  

§ 4610 Koszty postępowania sądowego                                                                                   1 500,00 zł  
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Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia  

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                   178 774,00 

§ 3110 Świadczenia społeczne                                       25 000,00 

Dożywianie dzieci w szkołach                                                 25 000,00 

Świetlica terapeutyczna „Świetlik” 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                      74 062,00 

2 osoby w wymiarze: po 1 et.   

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             5 300,00 

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń                      13 839,00 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                 1 969,00 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    1 000,00 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                           5 000,00 

Mat. do zajęć dydaktycznych, art. chemiczne               

§ 4260 Zakup energii                           15 000,00 

§ 4270 Zakup usług remontowych                                       1 000,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych                         27 200,00 

Dożywianie dzieci, usługi komunalne, abonament RTV, art. spożywcze : herbata, woda                                                                                      

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                        1 864,00 

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe                    1 800,00 

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          3 101,00 

§ 4480 Podatek od nieruchomości                                      1 200,00 

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  1 439,00 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

  Grzegorz Maślanko 
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Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 
 

 

Obowiązek przygotowania i uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wynika z art. 41 ust. 2 z ustawy z dnia 26 października 1982 roku  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Z kolei art. 41 ust. 1 wskazuje na zadania gminy, które mogą być realizowane w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Rozdział VI programu reguluje 

kwestie wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Zgodnie z art. 41 ust. 5 rada gminy w programie określa zasady wynagradzania 

członków komisji. 

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, jest zasadne. 

 

 

 

Opracował:  

Krzysztof Kotynia  

Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień 

 

 

 

 


