UCHWAŁA NR XXV/170/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2017”
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487) i art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2016 r., poz. 224 z późn.zm1).) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Wągrowca na rok 2017 w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając

1) Zmiany

tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz. U. z 2016, poz. 437.
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Załącznik
do Uchwały Nr XXV/170/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 listopada 2016r.

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII dla miasta Wągrowca na rok 2017

I. Wprowadzenie.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2017 (zwany dalej Programem) określa sposób
realizacji zadań własnych gminy wynikających z art.41 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Pierwsza z wymienionych ustaw wymienia następujące, najważniejsze obszary działań:
1. zwiększenie 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,
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.
Podobne zadania gminy wytycza drugi z wyżej wymienionych aktów prawnych stanowiąc, iż
przeciwdziałanie narkomanii w zakresie zadań własnych gminy obejmuje:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej,
3. 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,
4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5. 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.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Wągrowca stanowi część miejskiej strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Program jest otwarty i ma charakter ramowy. W trakcie realizacji może ulegać
modyfikacji i być wzbogacany o nowe treści w zależności od zaistniałych potrzeb. Opisane
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w nim cele i sposoby ich realizacji mają charakter długofalowy i stanowią kontynuację szeregu
podjętych już działań, zgodnych kierunkami zawartymi w ustawach oraz innych dokumentach
strategicznych o charakterze ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym:
− Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020,
− Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017,
− Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca
w latach 2014 – 2020 przyjętą uchwałą XXXVI/245/2014 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 26.06.2014r.
Realizatorzy Programu.
1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołana na podstawie art.41
ust.3 ustawy przez Burmistrza Miasta Wągrowca, w skład której wchodzą osoby
przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do
ustawowych zadań tej komisji należą:
a. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych
programów.
b. Podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.
c. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod
względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których
mowa w art. 12 ust.1 i 2 ustawy.
d. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
e. Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na
podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury
„Niebieskie karty”.
2. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu jednostka budżetowa Miasta Wągrowca wraz z działającą w jego ramach Świetlicą
Socjoterapeutyczną dla Dzieci.
3. Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu – w zakresie zadań ujętych w umowie
o współpracy z dnia 01 lipca 2003r.
4. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile - w zakresie zadań
ujętych w umowie pomiędzy Gminą Piła, a Gminą Miejską Wągrowiec.
5. Placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, placówki pomocy społecznej, organizacje
pozarządowe i kościoły działające na terenie miasta Wągrowca.
6. W zakresie współrealizacji zadań wynikających z Programu Miasto Wągrowiec może
współpracować z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego lub
Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu.
Źródła i zasady finansowania Programu.
Źródłem finansowania zadań Programu są dochody budżetu miasta Wągrowca pochodzące
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (100%) oraz dochody
własne. Kwota środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym zwiększy pulę środków
przeznaczonych w następnym roku na realizację Programu.
Wielkość środków finansowych przeznaczanych na finansowanie zadań Programu określają
odpowiednie działy i rozdziały budżetu miasta Wągrowca na rok 2017. Planowane na rok 2017
łączne nakłady finansowe na realizację Programu wynoszą 685.000 zł.
_______________________________________________________________________________________
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II. Rodzaje i rozmiary problemów związanych z alkoholem i narkotykami w Polsce.
Zbyt duża dostępność fizyczna i ekonomiczna napojów alkoholowych oraz duże
spożycie alkoholu.
Istotnym wskaźnikiem dostępności ekonomicznej napojów alkoholowych jest liczba butelek
poszczególnych napojów alkoholowych, które można kupić za średnie miesięczne
wynagrodzenie. Samorządy lokalne na ten wymiar dostępności nie mają bezpośredniego
wpływu. Wykres 1. pokazuje jak w ciągu kilkunastu lat zwiększała się dostępność ekonomiczna
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
Wykres 1. Liczba butelek, które można kupić za średnie miesięczne wynagrodzenie w latach
2001-2014.

Liczba butelek, które mozna kupić za
miesięczna pensję.
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Dostępność fizyczna to gęstość sieci punktów sprzedaży alkoholu modyfikowana realną
możliwością jego zakupu. Dostępność fizyczna jest regulowana zapisami ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na podstawie delegacji ustawowych przez
samorządy gminne w drodze uchwał w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich
usytuowania.
W Wągrowcu na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2015 przypadało 255
mieszkańców (dorosłych i dzieci), zaś na jeden punkt sprzedaży napojów
wysokoprocentowych o zawartości powyżej 18% przypadało 310 osób.
Dla porównania w Polsce w roku 2014 liczby te wynosiły adekwatnie 273 i 380.
Spożycie alkoholu.
Analiza wielkości spożycia 100% alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca (dorośli
i dzieci) w latach 1998-2015 pokazuje generalnie tendencje wzrostowe spożycia, mimo kilku
odnotowanych spadków.
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Wykres 2. Spożycie 100% alkoholu na jednego mieszkańca Polski w latach 1998-2015.
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Picie alkoholu przez młodzież i związane z tym szkody zdrowotne i rozwojowe.
Alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży
szkolnej. Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło go blisko 84% 15-16-latków i 96% 1718-latków (ESPAD, 2015). Najczęstszymi szkodami, jakich doznają młodzi pijący są wypadki,
także ze skutkiem śmiertelnym, uszkodzenia ciała, udział w bójkach, zniszczenie rzeczy lub
ubrania, utonięcia, przemoc, kłopoty z policją, a także niechciane i ryzykowne kontakty
seksualne.
Uzależnienie od alkoholu, nadużywanie alkoholu i picie alkoholu przez kobiety
w ciąży.
Na podstawie badań epidemiologicznych liczbę osób uzależnionych od alkoholu w Polsce
szacuje się na 2,4% populacji, co daje 600 tyś. osób w wieku produkcyjnym (18-64 lata).
W przeliczeniu na mieszkańców Wągrowca szacowana liczba osób uzależnionych wynosi 588
osób. Szacuje się, ze populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie jest aż cztery razy
większa niż populacja osób uzależnionych od alkoholu i stanowi ok. 10% dorosłych
mieszkańców Polski. Osoby pijące szkodliwie doświadczają z powodu picia negatywnych
konsekwencji zdrowotnych, społecznych, psychologicznych, choć nie występuje u nich
uzależnienie od alkoholu. Natomiast ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości
alkoholu (jednorazowo i łącznie w określonym czasie), które aktualnie nie pociąga za sobą
negatywnych konsekwencji, ale można oczekiwać, że te pojawią się, o ile obecny model picia
nie zostanie zmieniony. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim,
a w Europie na drugim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60
różnego typu chorób i urazów wiąże się z jego spożywaniem. Szacuje się, że w Polsce każdego
roku z powodu alkoholu umiera kilkanaście tysięcy osób.
Szczególnym typem szkód są uszkodzenia płodu powstałe w wyniku spożywania alkoholu przez
kobiety w ciąży. Może to być zwłaszcza wystąpienie u dziecka płodowego zespołu
alkoholowego (FAS).
Zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko przemocy
w rodzinie.
Uzależnienie od alkoholu jednego z członków rodziny i związane z tym jej nieprawidłowe
funkcjonowanie wywiera negatywny wpływ na pozostałych członków rodziny, zarówno
dorosłych, jak i dzieci, powodując problemy zdrowotne, psychologiczne, społeczne i materialne.
Może ono doprowadzić do powstania współuzależnienia. Jednym z zaburzeń ściśle
skorelowanych z alkoholem jest przemoc w rodzinie. Badania pokazują, że co trzeci Polak
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(36%) przyznaje, że przynajmniej raz doświadczył którejkolwiek z form przemocy, a w niemal co
piątej rodzinie dochodzi do konfliktów z powodu nadużywania alkoholu.
Naruszenia prawa w związku z piciem alkoholu takie jak przestępstwa dokonywane
pod wpływem alkoholu, a zwłaszcza wypadki drogowe, zakłócenia porządku i spokoju
publicznego oraz naruszenia prawa przez osoby handlujące alkoholem.
Używanie narkotyków i dopalaczy – skala zjawiska na podstawie badań 2014-2015.
Do ich używania kiedykolwiek w życiu przyznało się 16,2% badanych. Na drugim miejscu pod
względem rozpowszechnienia plasuje się amfetamina i ecstasy (po 1,6%), dalej kokaina (1,4%)
oraz „dopalacze” i LSD (po 1,3%). Do używania grzybów halucynogennych przyznało się1,1%
respondentów. Konsumpcja pozostałych substancji nie przekroczyła poziomu 1%.
Tabela 1. Używanie niektórych substancji psychoaktywnych
Jakikolwiek narkotyk
Marihuana lub haszysz
Amfetamina
Ecstasy
Kokaina
LSD
„Dopalacze”
Grzyby halucynogenne

Kiedykolwiek
życiu
16,4
16,2
1,7
1,6
1,4
1,3
1,3
1,1

w

W czasie ostatnich
12 miesięcy
4,7
4,6
0,2
0,4
0,2
0,1
0,4
0,3

W czasie ostatnich
30 dni
2,2
2,1
0,2
0,1
0,2
-

Narkotyki dwukrotnie częściej są zażywane przez mężczyzn (22,5%) niż kobiety (10,8%).
W przypadku wskaźnika konsumpcji w ciągu ostatniego roku ponad trzykrotnie częściej.
Eksperymentowanie z narkotykami najczęściej deklarowały osoby z przedziału wiekowego 2534 lata. Do używania ich kiedykolwiek przyznało się 30,7% badanych w tym wieku, a do
zażywania w ciągu ostatniego roku 10,7%. W ciągu ostatniego roku częściej po narkotyki
sięgały osoby niezamężne (12,4%) niż zamężne (1,3%), jak również zamieszkujące w mieście
powyżej 500 tys. mieszkańców (14,1%) niż na wsi (2,2%). Najniższy wskaźnik aktualnego
używania narkotyków odnotowano na wsi (2,2%); im większa miejscowość, tym większe
wskaźniki używania. Analizując status społeczno-zawodowy respondentów, najwyższe odsetki
aktualnych użytkowników odnotowano wśród uczniów i studentów (11,5%), pracowników
umysłowych z wyższym wykształceniem (8,3%), zaś w grupach rolników indywidualnych,
robotników niewykwalifikowanych, emerytów i rencistów oraz osób prowadzących
gospodarstwo domowe w ogóle nie odnotowano używania narkotyków w ciągu ostatniego roku.
Dane dotyczące wykształcenia wskazują na największą popularność używania narkotyków
w ciągu ostatniego roku wśród gimnazjalistów (10,0%) oraz osób z wykształceniem wyższym
(8,1%). Niewątpliwie czynnikiem chroniącym jest aktywny udział w praktykach religijnych.
Wśród osób wierzących i praktykujących aktualnych użytkowników narkotyków było tylko 1,8%,
zaś wśród niewierzących i niepraktykujących 26%. Ocena atmosfery w domu także łączy się
z używaniem przez respondentów narkotyków substancji psychoaktywnych. Co piąty badany,
który zażywał narkotyki, oceniał sytuację w domu, jako złą. Wyniki dotyczące oceny poziomu
szczęścia należy jednak traktować z ostrożnością, ponieważ tylko kilkanaście osób
zadeklarowało, że są nieszczęśliwe.
Do używania „dopalaczy” kiedykolwiek w życiu przyznał się niewielki odsetek badanych
(1,3%). W ciągu ostatniego roku „dopalaczy” używało 0,5% badanych, a miesiąca–0,2%.
Połowa badanych (46%), którzy używali „dopalaczy” w ciągu ostatniego roku, używała ich
w formie proszku lub tabletek. W znacznie mniejszym zakresie zażywane były mieszanki
ziołowe (17%) i płyny (17%). Co trzecia osoba kupiła „dopalacze” w Internecie (32%), część
badanych zaopatrywała się w nowe substancje psychoaktywne w specjalnym sklepie (17%).
Ponad połowa ankietowanych zadeklarowała, iż kupiła lub dostała je od znajomego (60%).
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III. Diagnoza lokalna problemów alkoholowych i narkotykowych w Wągrowcu.
• Struktura demograficzna i wskaźnik bezrobocia.
Liczba ludności na terenie miasta Wągrowca na koniec 2015r. wyniosła 24 500 osób, w tym
pełnoletnich mieszkańców miasta było 20 372.
Wskaźnik bezrobocia w Wągrowcu w minionym roku spadał i na koniec 2015 r. wynosił 5,5%.
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Wągrowcu ważnych w 2015 r.
(wykres 3)

rodaj zezwoleń

•

•

56
196

lokale gastronomiczne

sklepy

Limit i liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Wągrowcu w 2015r. (wykres
4)
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30
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80

25

71

lokale gastronomiczne

•
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Wartość alkoholu sprzedanego w 2015r. na terenie miasta Wągrowca. (wykres 5)
do 4,5% oraz piwo

od 4,5% do 18% bez piwa

na 1 mieszkańca pow.18 r.ż. razem

na 1 mieszkańca pow.18 r.ż.

1 365 zł

668 zł

wartość sprzedanego alkoholu razem

wartość sprzedanego alkoholu

powyżej 18%

124 zł

573 zł

27 799 295 zł

13 609 881 zł

2 516 046 zł

11 673 367 zł

Łączna wartość alkoholu sprzedanego w wągrowieckich sklepach i lokalach to niemal 27,8 mln
zł. Ze względu na obecność wielu marketów spożywczych w naszym mieście, w których
zaopatrują się mieszkańcy sąsiednich gmin liczby dotyczące wartości sprzedanego/ kupionego
alkoholu na mieszkańca należy traktować z ostrożnością.
_______________________________________________________________________________________
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•

Postawy dorosłych mieszkańców Wągrowca wobec alkoholu (LDPU 2013).

Na przestrzeni ostatniego roku przed badaniem przynajmniej raz w miesiącu 89% mężczyzn
piło piwo, odsetek kobiet natomiast wynosi 65,7%. Warto zauważyć, iż w ciągu ostatnich 12
miesięcy przed badaniem piwa w ogóle nie piło 11,8% kobiet i 4,4% mężczyzn. W przypadku
konsumpcji wina na przestrzeni ostatniego roku tendencja jest odwrotna to kobiety częściej piły
wino niż mężczyźni–(88,9% kobiet i 80,2%mężczyzn). Nie odnotowano przypadku osoby pijącej
codziennie wino, sytuacja taka ma miejsce tylko przy konsumpcji piwa, co dziesiąty (9,9%)
mężczyzna deklaruje, iż pije piwo codziennie, natomiast wśród kobiet jest to zaledwie 1%
badanych. Jeśli weźmiemy natomiast pod uwagę spożywania alkoholu wysokoprocentowego to
podczas ostatnich 12 miesięcy przed badaniem 25% kobiet w ogóle nie spożywało tego
alkoholu, a wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł jedynie 7,5%. Blisko 3/4 (75,3%) mężczyzn
pije alkohol wysokoprocentowy przynajmniej raz w miesiącu, natomiast wśród kobiet zdarza się
to znacznie rzadziej, bo jest to, co trzecia (37,5%) kobieta.
•

Używanie substancji uzależniających przez dzieci i młodzież.

Postawy wągrowieckiej młodzieży wobec substancji uzależniających zostały szczegółowo
opisane w Lokalnej Diagnozie Problemów Uzależnień dla Miasta Wągrowca z 2013r., na
potrzeby której przebadano 308 uczniów (107 uczniów klas szóstych, 102 uczniów klas trzecich
gimnazjalnych, 99 uczniów klas drugich ponadgimnazjalnych).
Stwierdzono, że 15% szóstoklasistów ma za sobą inicjację związaną z paleniem papierosów.
Prawie połowa (49%) badanej młodzieży gimnazjalnej miała kontakt z papierosami.
W przypadku uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych odsetek ten był wyższy i wyniósł
65,7%. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, iż sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom
poniżej 18-go roku życia jest zabroniona. Z przedstawionych wyników badania, przestrzeganie
tego przepisu w Wągrowcu nie jest zadowalające.
Wykres 6.

Rozpowszechniene palenia papierosów

65,7%

70%
60%
50%

37,3%

40%
30%
20%

53,5%

49,0%

33,3%
19,6%

15,0%
8,4%

10%

1,9%

0%
w życiu

w ciagu
w ciągu
ostatnich 12 ostatnich
miesięcy
30 dni

w życiu

w ciagu
w ciągu
ostatnich 12 ostatnich
miesięcy
30 dni

w życiu

w ciagu
w ciągu
ostatnich 12 ostatnich
miesięcy
30 dni

Zaledwie 3% uczniów klas ponadgimnazjalnych nie piło alkoholu w ogóle w życiu. Uczniowie nie
tylko piją, ale i upijają się. W szóstych klasach podstawowych doświadczenie związane
z upiciem ma za sobą 7,5% uczniów, w przypadku uczniów klas trzecich gimnazjalnych odsetek
ten wynosi 26,7%, a w najstarszej grupie doświadczenie z upiciem się ma za sobą ponad
połowa uczniów (58,6%).
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Wykres 7.

Rozpowszechnienie picia alkoholu
97,0%

100%
78,0%
75%
50%

94,9%

69,3%
68,4%

47,7%
34,7%

31,1%
25%

15,1%

0%
w życiu

w ciagu
w ciągu
ostatnich ostatnich
12
30 dni
miesięcy

w życiu

w ciagu
w ciągu
ostatnich ostatnich
12
30 dni
miesięcy

w życiu

w ciagu
w ciągu
ostatnich ostatnich
12
30 dni
miesięcy

Analizując powody, dla jakich wągrowieccy uczniowie najczęściej sięgają po alkohol, we
wszystkich frakcjach wiekowych wskazywano na ciekawość oraz w przypadku uczniów
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na wyjścia na zabawę lub czyjeś urodziny.
Badania wskazują, że używanie amfetaminy, ecstasy oraz innych narkotyków (crack, heroina,
LSD, kokaina, grzyby halucynogenne, sterydy anaboliczne) zarówno przez uczniów starszych
jak i młodszych należy uznać za incydentalne, co nie oznacza, że można zlekceważyć takie
zachowanie.
Tabela 2. Używanie wybranych narkotyków w ciągu życia:
Wągrowiec
ESPAD 2015
Środek
Badani uczniowie
(dane z 2013)
(dane ogólnopolskie)
III klasa gimnazjum
16,8%
25%
marihuana
lub haszysz
II ponadgimnazjalna
26,3%
43%
III klasa gimnazjum
0%
6,3%
amfetamina
II ponadgimnazjalna
4,0%
7,1%
III klasa gimnazjum
2%
3,9%
ecstasy
II ponadgimnazjalna
3,1%
4,0%
Tabela 3. Używanie wybranych narkotyków w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
Wągrowiec
ESPAD 2015
Środek
Badani uczniowie
(dane z 2013)
(dane ogólnopolskie)
III klasa gimnazjum
14,1%
19,2%
marihuana
lub haszysz
II ponadgimnazjalna
21,4%
31,5%
III klasa gimnazjum
0%
3,7%
amfetamina
II ponadgimnazjalna
3,1%
4,2%
III klasa gimnazjum
0%
2,9%
ecstasy
II ponadgimnazjalna
1,0%
2,4%
Zebrane dane pokazują, że wągrowieccy uczniowie po raz pierwszy spróbowali narkotyków
podczas wakacji oraz w czasie wolnym po lekcjach, a miejscem inicjacji narkotykowej nierzadko
jest własny dom lub dom kolegi, a także teren szkoły. Najbardziej rozpowszechnionymi wśród
uczniów narkotykami są marihuana i haszysz. Z perspektywy ostatnich pięciu lat, choć
w Wągrowcu odnotowano wzrost używania narkotyków w badanych grupach wiekowych to
_______________________________________________________________________________________
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daleko nam do średnich ogólnopolskich. Prawie co piąty (19,1%) uczeń klas
ponadgimnazjalnych wskazuje, że w marihuanę lub haszysz można najłatwiej zaopatrzyć się na
dyskotece lub w pubie.
Pomimo zakazu sprzedaży dopalaczy, w ciągu roku poprzedzającego badanie po dopalacze
sięgnęło 3,9,% uczniów klas szóstych, 3% uczniów klas gimnazjalnych oraz co dwudziesty
(5,1%) uczeń klas ponadgimnazjalnych.
Należy zwrócić uwagę również na wysoki odsetek uczniów, którzy przynajmniej raz w życiu
zażywali leki uspokajające lub nasenne bez zalecenia lekarza. Wśród uczniów szóstych klas
podstawowych przynajmniej raz w życiu leki uspokajające lub nasenne bez zalecenia lekarza
wzięło 6,7% badanych, z czego wszyscy mieli kontakt 1-2 razy. W trzecich klasach gimnazjum
odsetek ten był wyższy i wyniósł 17%, z czego 12% badanych postąpiło tak 1-2 razy.
W przypadku uczniów klas drugich, co piąty (22,2%) uczeń wziął w życiu leki uspokajające lub
nasenne bez zalecenia lekarza, z czego 12,1% respondentów wzięło je częściej niż 3 razy.
•

Szacunkowa liczba osób uzależnionych, współuzależnionych, pijących szkodliwie
oraz ofiar przemocy domowej (wg PARPA).
Tabela 4.
Polska
38,6 mln

Wągrowiec
24 500 mieszkańców

Liczba osób uzależnionych od
alkoholu (18-64 lata)

ok. 2,4% populacji

ok. 600 tys.

ok. 588 osób

Dorośli żyjący w otoczeniu
alkoholika (współmałżonkowie,
rodzice)

ok. 4% populacji

ok. 1,5 mln

ok. 1.000 osób

Dzieci wychowujące się w
rodzinach alkoholików

ok. 4% populacji

ok. 1,5 mln

ok. 1.000 osób

Osoby pijące szkodliwie

5-7% populacji

2-2,5 mln

1.250-1.750 osób

Ofiary przemocy domowej w
rodzinach z problemem
alkoholowym

2/3 osób dorosłych
Razem
oraz 2/3 dzieci z tych ok 2 mln osób:
rodzin
dorosłych i dzieci

około 1.330
osób: dorosłych i dzieci

Osoby uzależnione od
narkotyków

ok. 0,2% populacji

ok.50

ok. 77tyś.

Istnieje wysoki związek miedzy uzależnieniem od alkoholu a bezrobociem, niższym statusem
socjalno-ekonomicznym, wypadkami i przemocą.
Na podstawie danych z MOPS-u w Wągrowcu trzy najczęstsze powody ubiegania się o pomoc
przez beneficjentów ośrodka to ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność. Na piątym
miejscu został sklasyfikowany alkoholizm, a na ostatnim narkomania.
Wykres 8. Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPS z powodu uzależnienia lub
nadużywania alkoholu, przez co najmniej jednego z członków rodziny. (dane z ankiet PARPA-G1)

Liczba rodzin

250
200
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150
100

117

129

116

104

124

143

158

147
100

120

50
0
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O skali problemów związanych z używaniem alkoholu świadczy m.in. liczba osób
korzystających z pomocy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Tabela 5. Dane z czynności podejmowanych przez MKRPA (lata 2010-2015).
Rok
Liczba wniosków o leczenie odwykowe
skierowanych do Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Liczba wniosków skierowanych przez Komisję do
sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego
Liczba osób, które wyraziły zgodę na dobrowolne
leczenie odwykowe
Liczba przeprowadzonych badań przez biegłych
sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

2010

2011

2012

2013

2014

2015

41

53

75

78

56

45

22

27

23

32

50

21

9

26

16

49

32

31

46

31

43

53

50

23

Poniższy wykres obrazuje liczbę rodzin z problemem alkoholowym dotkniętych problemem
przemocy z terenu naszego miasta, którym udzielono pomocy w ramach grup roboczych
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2013-2015.
Wykres 9.
Liczba rodzin z problemem alkoholowym dotkniętych przemocą
100

90

90

83

80
70
60

52

50
rok 2013

rok 2014

rok 2015

Liczba prowadzonych postępowań w związku z występowaniem przemocy w rodzinie w latach
2013-2015 (opracowanie MOPS Wągrowiec).
Tabela 6 .
ROK
Ilość Niebieskich Kart
Ilość prowadzonych spraw ogółem
Ilość posiedzeń Grup Roboczych

2013
60
93
281

2014
63
102
346

2015
41
99
318

• Nietrzeźwość w miejscach publicznych.
Dość powszechnie występującym problemem związanym z alkoholem jest zakłócanie porządku
i spokoju publicznego, np. przez głośno zachowujących się na ulicach nietrzeźwych czy głośne
imprezy domowe. Choć w wielu przypadkach nie stanowi to przestępstwa, to najczęściej
skutkuje interwencjami policyjnymi i bywa bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Poniższy wykres
prezentuje liczby osób zatrzymanych przez Policję na terenie miasta Wągrowca przewiezionych
do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi OPIRPA w Pile w ostatnich trzech latach.
_______________________________________________________________________________________
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LICZBA OSÓB

Wykres 10.
60
50
40
30
20
10
0

34

17
rok 2013

rok 2014

52

rok 2015

zatrzymani nietrzeźwi przewiezieni do OPIRPA w Pile

•

Zasoby Miasta Wągrowca w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień
i przemocy w rodzinie.

W Wągrowcu osoby uzależnione i ich rodziny mogą znaleźć bezpłatną pomoc terapeutyczną w
Poradni Leczenia Uzależnień, w której pacjentów przyjmuje dwóch psychologów, czterech
terapeutów uzależnień oraz dwóch psychiatrów. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych to zadanie, jakim między innymi zajmuje się
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koordynacją realizacji
poszczególnych zadań programu zajmuje się Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Wągrowcu, w ramach którego działa Świetlica Socjoterapeutyczna
dla Dzieci, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób Uzależnionych i ich Rodzin, Punkt
Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds.Narkomanii. W mieście spotykają się także dwie grupy samopomocowe: skupiająca osoby
uzależnione Grupa AA i Grupa Al-anon dla osób współuzależnionych. Ofiary przemocy w
rodzinie mogą korzystać z pomocy Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Ośrodka
Interwencji Kryzysowej. Pomoc materialną rodzinom, w których występuje problem uzależnień
świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Kompetencje do realizacji szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych wśród
dzieci młodzieży na terenie wągrowieckich placówek oświatowo-wychowawczych na poziomie
szkół podstawowych i gimnazjów posiada 72 przeszkolonych nauczycieli, wychowawców,
pedagogów.
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IV. Cele programu.
Cel strategiczny Programu:
Zmniejszenie natężenia problemów wynikających z używania alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przez mieszkańców miasta Wągrowca.

Cele pośrednie Programu:
1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych, pijących alkohol ryzykownie, szkodliwie lub używających substancji
psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz dla członków ich rodzin, jak również dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy,
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.
4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie.
5) Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wągrowcu.
6) Ograniczenie dostępu do alkoholu.
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V. Zadania Programu.
CEL 1: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych, pijących alkohol ryzykownie, szkodliwie lub używających substancji
psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz dla członków ich rodzin, jak również dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.
Zadania:
1. Dofinansowywanie lub organizowanie specjalistycznych działań terapeutycznych
i wspierających służących dalszemu zdrowieniu i rehabilitacji społecznej i rodzinnej osób
uzależnionych od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy i ich rodzin z
terenu miasta Wągrowca w zakresie nierefundowanym przez NFZ.
2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowymi i przemocy
w rodzinie w strukturach MOPiRPA.
3. Zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów Poradni Leczenia Uzależnień i osób
odwiedzających punkt konsultacyjny.
4. Podnoszenie
kompetencji
zawodowych
osób
pracujących
i współuzależnionymi – dofinansowywanie udziału w szkoleniach.

z

uzależnionymi

CEL 2: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.
Zadnia:
1. Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wągrowcu, w tym:
a) finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych i obsługi,
b) finansowanie kosztów bieżących funkcjonowania jednostki oraz jej remontów
i modernizacji, napraw wyposażenia, utrzymania terenu należącego do jednostki,
c) uzupełnianie wyposażenia placówki w pomoce i sprzęty niezbędne do prowadzenia
działalności, w tym wymiana zużytego sprzętu na nowy,
d) zakupy materiałów profilaktycznych, szkoleniowych, książek, publikacji, prenumeraty
czasopism,
e) finansowanie udziału pracowników MOPiRPA w szkoleniach z zakresu
prawidłowego
funkcjonowania
jednostki
pod
względem
finansowym
i organizacyjnym.
2. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci, w tym:
a) finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych,
b) finansowanie bieżących kosztów funkcjonowania placówki,
c) zakupy materiałów, pomocy i sprzętów niezbędnych do prowadzenia działalności,
w tym wymiana zużytego sprzętu na nowy,
d) organizowanie zajęć kulturalno–oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, uroczystości
okolicznościowych (w tym zakupy nagród i drobnych upominków dla ich
uczestników) wynikających z planu funkcjonowania placówki,
e) finansowanie dojazdów dzieci uczęszczających do placówki z odległych części
miasta,
f) finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do placówki,
g) tworzenie dzieciom i młodzieży uczęszczającym do świetlicy warunków do zdrowego
i trzeźwego stylu życia poprzez zapewnienie miejsca do uprawiania sportu
_______________________________________________________________________________________
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i rekreacji, jego bieżące utrzymanie, modernizacja, bieżące uzupełnianie
wyposażenia,
h) organizowanie i finansowanie zajęć dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci
uczęszczających na zajęcia, mających na celu podniesienie ich kompetencji
wychowawczych,
i) finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin
z problemem alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych
dla pracowników Świetlicy.
3. Organizowanie form wypoczynku o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym i z grup ryzyka oraz organizacja półkolonii o charakterze
profilaktycznym w okresie wakacji letnich w ramach działalności Świetlicy
Socjoterapeutycznej dla Dzieci.
4. Zwiększanie dostępności zorganizowanych form pomocy psychospołecznej dla członków
rodzin z problemami uzależnień oraz dla ofiar przemocy w rodzinie, m.in. poprzez:
a) prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie
w ramach działalności MOPiRPA,
b) prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego do spraw narkomanii w ramach
działalności MOPiRPA,
c) prowadzenie
dyżurów
telefonicznych
oraz
telefonicznych
konsultacji
specjalistycznych w ramach działalności MOPiRPA,
d) wdrażanie programów oddziaływań edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie,
e) prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.
5. Zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez
organizowanie i finansowanie szkoleń na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a także
w zakresie pomagania ofiarom i sprawcom przemocy, współpracy służb i instytucji oraz
procedur interwencji wobec przemocy w rodzinie.
6. Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom z problemem uzależnień oraz dotkniętym
przemocą poprzez rozwijanie systemu wsparcia dla członków tych rodzin, a także poprzez
współpracę oraz przepływ informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się
pomocą socjalną, materialną, medyczną, prawną i psychologiczną, w tym zapewnienie
udziału członków Komisji w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przemocy i w Grupach
Roboczych.
7. Wdrażanie i finansowanie środowiskowych programów pomocy rodzinie w tym programów
profilaktyki przemocy w rodzinie, rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców.
8. Organizowanie lokalnych narad, seminariów i konferencji poświęconych problematyce
uzależnień, a także w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem
alkoholowym oraz poświęconych przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

CEL 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy,
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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Zadania:
1. Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowego stylu życia poprzez organizację
lokalnych kampanii informacyjno- edukacyjnych i innych przedsięwzięć lokalnych
skierowanych do ogółu mieszkańców Wągrowca lub wybranej grupy docelowej.
2. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i wychowawców.
Zintensyfikowanie działań w wymienionych placówkach w zakresie profilaktyki używania
środków psychoaktywnych w okresie przedwakacyjnym.
3. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych
przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.
4. Organizowanie lub dofinansowywanie udziału w szkoleniach, kursach specjalistycznych
w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności
prowadzenia zajęć profilaktycznych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.
5. Realizacja środowiskowych programów i projektów profilaktycznych adresowanych do dzieci
i młodzieży, w tym organizowanie lokalnych projektów profilaktycznych o charakterze
rozrywkowym, sportowym promujących zdrowy i bezpieczny styl życia oraz zabawę bez
środków psychoaktywnych.
6. Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży będących
integralnym elementem programów profilaktycznych.
7. Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy na
terenie miasta Wągrowca.
8. Upowszechnianie informacji o prowadzonych na terenie miasta Wągrowca działaniach
w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, m.in. poprzez
zamieszczanie artykułów w lokalnych gazetach, redagowanie strony internetowej
poświęconej wymienionej tematyce.
9. Podnoszenie kompetencji zawodowych członków Komisji, a także przedstawicieli służb
i instytucji kontaktujących się z osobami uzależnionymi lub członkami ich rodzin oraz innych
osób uczestniczących w realizacji zadań Programu poprzez organizację szkoleń,
finansowanie ich udziału w szkoleniach, konferencjach, naradach,itp.
10. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
oraz działań kontrolnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych
i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.
11. Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów informacyjnoedukacyjnych (broszur, plakatów, ulotek, gadżetów profilaktycznych) dla mieszkańców lub
określonych grup adresatów na temat uzależnień, zjawiska przemocy w rodzinie, ofert
pomocy dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą.
12. Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz działających w obszarze profilaktyki uzależnień poprzez prenumeratę lub
zakup specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji, materiałów multimedialnych.
13. Podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców
poprzez prowadzenie kampanii społecznych, realizację programów profilaktycznych
w szkołach nauki jazdy oraz wspieranie KPP w Wągrowcu w podejmowanych przez nią
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działaniach kontrolnych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
i eliminowanie kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków.
14. Dofinansowanie zakupu ogólnie dostępnego alkomatu lub urządzenia alkoblow celu
samodzielnego sprawdzania stanu trzeźwości mieszkańców.
CEL 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie.
Zadania:
1. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych w tym stowarzyszeń abstynenckich
realizujących programy profilaktyczne o charakterze uniwersalnym i selektywnym
z zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Wspieranie i propagowanie idei ruchów samopomocowych AA i Al-anon poprzez nieodpłatne
udostępnianie w zasobach miasta lokalu na mityngi.
3. Wspieranie działalności „Niebieskiego pokoju” w KPP w Wągrowcu w zakresie zakupu
materiałów dydaktycznych i profilaktycznych.
4. Udzielanie pomocy finansowej Gminie Piła z przeznaczeniem na podejmowanie działań
profilaktycznych i motywujących do podjęcia leczenia odwykowego wobec osób
doprowadzonych do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi z trenu miasta Wągrowca.

CEL 5: Zapewnienie działania
Alkoholowych w Wągrowcu.

Miejskiej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Zadania:
1. Zabezpieczenie możliwości realizacji zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz jej zespołów problemowych poprzez zapewnienie lokalu na działalność
Komisji w zasobach MOPiRPA w Wągrowcu, obsługi administracyjnej Komisji przez
pracowników MOPiRPA w Wągrowcu, oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia
członków Komisji, jej obsługę i dodatkowe szkolenia.
2. Finansowanie badań wykonywanych przez biegłych sądowych w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa
odwykowego wobec osób spełniających przesłanki art. 24 ustawy.
3. Opłacanie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
w stosunku do osób, które mają być zobowiązane do leczenia odwykowego sądownie.

CEL 6: Ograniczenie dostępu do alkoholu.
Zadania:
1.

Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
działających na terenie miasta Wągrowca pod względem jej zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa.
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VI. Kontrola efektywności niniejszego programu.
Rada Miejska otrzymuje sprawozdanie z wykonania Programu do końca pierwszego kwartału
roku następnego, zawierające informacje na temat:
a) ilości środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych działań,
b) liczby osób zmotywowanych do podjęcia leczenia odwykowego,
c) liczby dzieci, młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi
i informacyjnymi,
d) liczby rodziców uczestniczących w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez
szkoły i pozostałe placówki oświatowe,
e) liczby osób korzystających z placówek interwencji kryzysowej i MZI, porad udzielonych
w punktach konsultacyjnych,
f) liczby i efektywności kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

VII. Zasady wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1. Za podstawę ustalenia wynagrodzenie dla członków i przewodniczącej Komisji przyjmuje się
kwotę odpowiadającą 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego we
wrześniu roku poprzedzającego rok budżetowy, ogłaszanego na podstawie odrębnych
przepisów.
2. Ustala się wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczącej Komisji:
a) w wysokości podstawy określonej w punkcie 1 niniejszego rozdziału - za udział
w posiedzeniu plenarnym Komisji,
b) miesięczny ryczałt w wysokości podstawy określonej w punkcie 1 niniejszego rozdziału
za pracę w zespole opiniującym o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej,
c) miesięczny ryczałt w wysokości podstawy określonej w punkcie 1 niniejszego rozdziału
za podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego zgodnie z art.24-26 ustawy,
d) miesięczny ryczałt w wysokości podstawy określonej w punkcie 1 niniejszego rozdziału
za uczestnictwo w posiedzeniach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczących
osób nadużywających alkoholu,
e) w wysokości 0,125 podstawy określonej w punkcie 1 niniejszego rozdziału za jedną
godzinę dyżuru Przewodniczącej Komisji,
f)

w wysokości 0,125 podstawy określonej w punkcie 1 niniejszego rozdziału za
przeprowadzenie kontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych,

g) w wysokości 0,125 podstawy określonej w punkcie 1 niniejszego rozdziału za jedną
godzinę dyżuru członka Komisji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym.
3. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi stwierdzona podpisem na liście obecność
na odbytym posiedzeniu, zespole, kontroli lub dyżurze – w przeciwnym wypadku
wynagrodzenie nie przysługuje.
4. Członkowie Komisji będący jednocześnie radnymi Rady Miejskiej w Wągrowcu za pracę
w Komisji nie otrzymują wynagrodzenia.
_______________________________________________________________________________________
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5. Członkowie Komisji realizujący, na podstawie umów cywilnoprawnych, poszczególne
zadania wynikające z Programu otrzymują wynagrodzenie według stawek umownych.
6. Ustala się termin wypłaty wynagrodzeń dla Komisji w dniu wypłaty wynagrodzeń dla
pracowników MOPiRPA przelewem na wskazane konto bankowe.
7. Członkowie Komisji, w przypadku oddelegowania poza teren miasta Wągrowca w sprawach
dotyczących Komisji lub realizacji zadań Programu, otrzymują zwrot kosztów dojazdu na
takich samych zasadach jak pracownicy samorządowi z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju i pokrywane jest ono ze środków przeznaczonych na realizację zadań
programu.

____________________________________________________________________________
W opracowaniu Programu korzystano z następujących publikacji:
1. Łukowska K., Okulicz-Kozadryn K. Budowa gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych z wykorzystaniem metody drzewa problemów- drzewa celów. Remedium
2016,
2. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020,
3. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017,
4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca w latach 2014 –
2020,
5. Serwis informacyjny NARKOMANIA nr 4(72) 2015, Używanie narkotyków i „dopalaczy” w populacji
generalnej. A. Malczewski, A. Misiurek,
6. Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w 2016 roku. PARPA 2016.
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Uzasadnienie
Art. 41 ust. 1 ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy, jako
zadanie własne, obowiązek prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, które mają być określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Program ten zgodnie z zapisem ww. ustawy uchwalany jest corocznie przez radę gminy, a na jego realizację
przeznacza się m.in. dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Podobnie, art.10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje zadania własne gminy w zakresie
przeciwdziałania narkomanii. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania projektu programu oraz uchwalenia
go przez radę gminy.
Z uwagi na kompatybilność zadań gminy określonych w obu ustawach wymienionych w podstawie prawnej
dopuszczalne jest uchwalenie jednego Programu o charakterze kompleksowym. Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok został opracowany
zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie miasta w oparciu m.in. o
diagnozę skali problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy na terenie miasta Wągrowca.
W świetle powyższego, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok
2017.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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