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I. Wprowadzenie                                                                                                                               
                                                                                                                                                             

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę 
obowiązek realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Realizacja  tych  zadań  jest  prowadzona  w  formie  gminnego  programu  profilaktyki 
i rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  który  każdego  roku  jest  przyjmowany w  formie 
uchwały.

Gminny Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla  Miasta 
Radomska  na  2021  rok,  zwany  dalej  Programem,  określa  lokalne  działania  w  zakresie 
profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu. Jest 
skierowany  do  wszystkich  mieszkańców  Miasta  Radomska.  Przedstawione  w  Programie 
działania  opierają  się  na  współpracy  instytucji  pomocy  profesjonalnej  i  organizacji 
pozarządowych, dostosowane są do możliwości potrzeb lokalnych.

Głównym  założeniem  Programu  jest  dalszy  rozwój  działań  z  obszaru  profilaktyki 
uzależnień  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  mających  na  celu  zapobieganie 
powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz niwelowanie i zmniejszanie negatywnych 
zjawisk  będących  skutkiem  nadużywania  alkoholu.  Program  uwzględnia  w  dużym  stopniu 
kontynuację oraz rozwój sprawdzonych przedsięwzięć podejmowanych w latach poprzednich.

Gminny Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla  Miasta 
Radomsko  na  2021 rok  jest  opracowany we współpracy z  Miejską  Komisją  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Radomsku.

Podstawę  prawną  do  prowadzenia  działań  z  zakresu  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych  stanowi  ustawa  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości 
i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (t.j.:  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  2277,  z  2019  r.  poz.  1818, 
M.P.2020.164) oraz :

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz.U. 
z 2020 r., poz.218, z 2020 r. poz. 956),

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 
z 2020 r. poz. 1378),

3. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 (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); Cel operacyjny 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych 
z  używaniem  substancji  psychoaktywnych,  uzależnieniami behawioralnymi i innymi 
zachowaniami ryzykownymi,

4. Wojewódzki  Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania  problemów alkoholowych na  lata 
2017  –  2020,  Łódź  2016  (http://www.rcps-lodz.pl/index.php/dokumenty-strategiczne-i-
badania/plany-i-programy). 

W swojej  konstrukcji  merytorycznej  Program  koresponduje  z  założeniami  zawartymi 
w Rekomendacjach  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na 
rok 2021.

Za realizację Programu odpowiadają:
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku 
• Centrum  Aktywności  Społecznej  w  Wydziale  Spraw  Obywatelskich  Urzędu  Miasta 

Radomska
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II. Diagnoza wybranych zagadnień społecznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

1. Dostępność alkoholu w Radomsku

Na  wysoki  poziom  wskaźników  spożywania  alkoholu  ma  wpływ  wiele  czynników. 
Jednym z ważniejszych jest dostępność fizyczna napojów alkoholowych.

LATA

1) poza miejscem sprzedaży
(sklepy)

2) w miejscu sprzedaży
(lokale  gastronomiczne)

OGÓŁE
M

Według zawartości alkoholu

RAZEM

Według zawartości alkoholu

RAZEM

Do 4,5 % 
alkoholu 
oraz piwa

Od 4,5 % 
do 18 % 

z 
wyjątkiem 

piwa

Powyżej 
18 %

Do 4,5 % 
alkoholu 
oraz piwa

Od 4,5 % 
do 18 % 

z 
wyjątkiem 

piwa

Powyżej 
18 %

2016 39 43 42 124 12 5 2 19 143

2017 44 43 42 129 6 2 2 10 139

2018 44 40 41 125 9 6 5 20 145

2019 18 20 19 57 7 5 4 16 73

Tabela 1. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w Radomsku w latach 2016 – 2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Radomska

Rozmieszczenie  punktów  sprzedaży  w  Radomsku  jest  równomierne.  Na  jeden  punkt 
sprzedaży  napojów  wysokoprocentowych  o  zawartości  powyżej  18  % przypada  417 
mieszkańców.
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2016 2017 2018 2019

 liczba 
mieszkańców 

przypadających 
na jeden punkt 

sprzedaży 
alkoholu

 liczba 
mieszkańców 

przypadających 
na jeden punkt 

sprzedaży 
alkoholu

 liczba 
mieszkańców 

przypadających 
na jeden punkt 

sprzedaży 
alkoholu

 liczba 
mieszkańców 

przypadających 
na jeden punkt 

sprzedaży 
alkoholu

Liczba mieszkańców w 
Radomsku

45 737 46 341 46 058 46 281

Limit punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży (sklepy)
(Uchwała nr XVI/144/04 Rady Miejskiej w  

Radomsku z dnia 30 stycznia 2004 roku, 
Uchwała nr XI/80/11 Rady Miejskiej w 

Radomsku z dnia 30 czerwca 2011  roku)

140 326 140 331 140 329

Limit punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)
(Uchwała nr XVI/144/04 Rady Miejskiej w 

Radomsku z dnia 30 stycznia 2004 roku, 
Uchwała nr XI/80/11 Rady Miejskiej w 

Radomsku z dnia 30 czerwca 2011  roku)

60 762 60 772 60 768

 Liczba punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych  przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży (sklepy)

136 336 128 362 118 390 120 386

Liczba punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)

42 1088 41 1130 38 1212 38 1218

Liczba punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych  o zawartości alkoholu powyżej 

18 % przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży (sklepy)

127 360 118 392 109 422 111 417

Liczba punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych  o zawartości alkoholu powyżej 

18 % przeznaczonych w miejscu sprzedaży 
(lokale gastronomiczne)

18 2541 18 2574 22 2093 18 2571

Tabela 2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Radomsku w latach 2016 – 2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Radomska
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Wartość  sprzedanego  alkoholu  w  poszczególnych  latach  na  terenie  Miasta  Radomska 
przedstawia poniższa  tabela.  Jest  ona  opracowana na  podstawie  oświadczeń złożonych przez 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 

rok Do 4,5 % 
(oraz piwa)

Od 4,5% do 18% 
(z wyjątkiem piwa)

Pow. 18 % razem

2011

(w zł.)

21 206 508,84

(w zł.)

4 839 880,06

(w zł.)

18 945 223,91

(w zł.)

44 991 612,81

2012

(w zł.)

21 840 333,14

(w zł.)

4 612 478,35

(w zł.)

19 668 921,40 

(w zł.)

46 045 009,23

2013

(w zł.)

21 375 890,38

(w zł.)

4 686 175, 80

(w zł.)

19 361 839,67

(w zł.)

45 423 905,85

2014

(w zł.)

23 053 755,32

(w zł.)

4 792 505,09

(w zł.)

22 503 945,80

(w zł.)

50 350 206,21

2015

(w zł.)

21 813 700,04

(w zł.)

4 846 138,76

(w zł.)

21 887 086,42

(w zł.)

48 546 925,22

2016

(w zł.)

21 653 810,96

(w zł.)

4 697 473,37

w zł.)

23 037 338,78

(w zł.)

49 388 623,11

2017

(w zł.)

22 911 179,71

(w zł.)

5 489 590,22

(w zł.)

25 438 022,33

(w zł.)

53 838 792,26

2018

(w zł.)

24 189 014,02

(w zł.)

5 639 986,72

(w zł.)

26 298 501,47

(w zł.)

 56 127 502,21

2019

(w zł.)

22 876 204,54

(w zł.)

5 667 342,97

(w zł.)

27 383 094,93

(w zł.)

55 926 642,44

Tabela 3. Wartość alkoholu sprzedanego w latach 2011 – 2019 na terenie Miasta Radomska 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Radomska
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Wykres 1 : Wartość sprzedanego alkoholu w latach 2011 – 2019 na terenie Miasta Radomska (na podstawie 
oświadczeń złożonych przez przdsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Radomska

Jak wynika z powyższych danych od roku 2011 roku notujemy ciągły wzrost  wartości 
sprzedanego alkoholu w Radomsku, a szczególnie alkoholi powyżej 18 % .
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do 4,5 % (oraz piwa)

od 4,5 %  do  18 % (z 
wyjątkiem piwa)

pow 18 %

OGÓŁEM

Średnia (OGÓŁEM)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,00 zł 20 000 000,00 zł 40 000 000,00 zł 60 000 000,00 zł

21 206 508,84 zł

21 840 333,14 zł

21 375 890,38 zł

23 053 755,32 zł

21 813 700,04 zł

21 653 810,96 zł

22 911 179,71 zł

24 189 014,02 zł

22 876 204,54 zł

4 839 880,06 zł

4 612 478,35 zł

4 686 175,80 zł

4 792 505,09 zł

4 846 138,76 zł

4 697 473,37 zł

5 489 590,22 zł

5 639 986,72 zł

5 667 342,97 zł

18 945 223,91 zł

19 668 921,40 zł

19 361 839,67 zł

22 503 945,80 zł

21 887 086,42 zł

23 037 338,78 zł

25 438 022,33 zł

26 298 501,47 zł

27 383 094,93 zł

44 991 612,81 zł

46 045 009,23 zł

45 423 905,85 zł

50 350 206,21 zł

48 546 925,22 zł

49 388 623,11 zł

53 838 792,26 zł

56 127 502,21 zł

55 926 642,44 zł

Wartość sprzedaży w mln zł 

L
a
ta



2. Skala zjawiska uzależnienia w Radomsku

O skali zjawiska sięgania po substancje psychoaktywne bezpośrednio można wnioskować 
z danych uzyskanych od działających na terenie miasta Radomska poradni terapii uzależnień. 
Z informacji  otrzymanych  od  podmiotów  zajmujących  się  pomocą  osobom  uzależnionym 
wynika,  że Radomsko nie  stanowi odstępstwa w skali  kraju i  zachodzące w naszym mieście 
zjawiska, trendy i problemy pokrywają się tymi obserwowanymi w skali kraju. 
Pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną od alkoholu w Radomsku świadczą:

1) Poradnie Terapii Uzależnień
 Poradnia Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku 
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej COGITO w Radomsku
 Specjalistyczne Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień ProMental

Dane szczegółowe na temat liczby osób objętych wsparciem przez w/w poradnie:

Szpital Powiatowy          
w Radomsku

 Poradnia  Leczenia 
Uzależnień

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej

COGITO

Specjalistyczne Centrum 
Psychoterapii i Terapii 

Uzależnień
ProMental

ogółem

2018
na dzień 

30.09.2018

2019
na dzień 

30.09.2019

2020
na dzień 

30.09.2020

2018
na dzień 

30.09.2018

2019
na dzień 

30.09.2019

2020
na dzień 

30.09.2020

2018
na dzień 

30.09.2018

2019
na dzień 

30.09.2019

2020
na dzień 

30.09.2020

2018
na dzień 

30.09.2018

2019
na dzień 

30.09.2019

2020
na dzień 

30.09.2020

Liczba pacjentów 
uzależnionych w 
trakcie terapii

148 244 212 243 91 85 38 41 bd 429 376 297

Liczba pacjentów, 
którzy ukończyli 

terapię osób 
uzależnionych

9 28 21 68 88 65 6 31 bd 83 147 86

Liczba pacjentów, 
którzy przerwali 

terapię
30 53 41 15 52 48 8 17 bd 53 122 89

Liczba pacjentów 
współuzależnionych, 

w trakcie terapii
13 36 30 60 18 15 14 5 bd 87 59 45

Liczba pacjentów 
współuzależnionych, 

którzy ukończyli 
terapię 

1 0 0 30 12 8 1 3 bd 32 15 8

Liczba osób 
oraz 

udzielonych 
im porad 

bd

Kobiety

216
Mężczyźni

2902

Kobiety

198
Mężczyźni

2636

bd

Kobiety

557
Mężczyźni

850

Kobiety

485
Mężczyźni

736

bd bd bd bd

Kobiety

773
Mężczyźni

3752

Kobiety

683
Mężczyźni

3372

Tabela 4. Dane z radomszczańskich poradni terapii uzależnień 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Poradni Leczenia Uzależnień Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej COGITO i Specjalistycznego Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień
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2)Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku

Zespół Orzekający

2018
na dzień 30.09.2018

2019 
na dzień 30.09.2019

2020
na dzień 30.09.2020

Liczba posiedzeń 59 43 43

Liczba rozpatrzonych przez MKRPA 
wniosków (liczba kobiet / mężczyzn) 130

28/102
104

21/83
113

35/78

Liczba spraw skierowanych do Sądu 
Rejonowego w Radomsku celem 
zastosowania obowiązku poddania się 
leczeniu oraz ustanowienia kuratora aż do 
zakończenia leczenia

37 39 21

Liczba spraw skierowanych do biegłych w 
celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu

49 39 26

Liczba spraw zawieszonych
(liczba kobiet / mężczyzn)

54
41

8/33
27

10/17

Liczba osób skierowanych na cykl spotkań z 
Instruktorem Terapii w Punkcie 
Konsultacyjnym

-

54  osoby 
skierowane / 15 
osób uczestniczy 

aktywnie

44  osoby 
skierowane / 13 
osób uczestniczy 

aktywnie

Tabela  5.   Klienci  korzystający  z  pomocy  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  
        w Radomsku

Wnioskodawcami byli:
• członkowie rodzin: 31 wniosków
• pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 31 wniosków (w tym 10 kobiet)
• Kurator Sądu Rodzinnego: 2 wnioski
• Komenda Powiatowa Policji: 8 wniosków
• Prokuratura Rejonowa: 13 wniosków

W związku z obecną pandemią  koronawirusa  COVID-19 w Polsce  i  obowiązującymi 
wytycznymi  dotyczącymi  zdrowia,  bezpieczeństwa  nierozprzestrzeniania  się  choroby,  Zespół 
orzekający  opracował  nową  formę  pracy,  spełniającą  wymogi  potrzeb  klientów  w  sytuacji 
kryzysowej tzn. prowadzi konsultacje telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym oraz ich 
rodzin. Ponadto prowadzi on-line dialogi motywujące, mające na celu wzmacnianie motywacji 
zmiany zachowania oraz dążenia do zachowywania trzeźwości, budowania autonomii.
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Zespół Profilaktyki

Zespół  w  okresie  styczeń  –  marzec  2020  roku  zrealizował  spotkania  w  ramach 
ogólnopolskiej  kampanii  Zachowaj  Trzeźwy  Umysł w  2  placówkach  wsparcia  dziennego 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. W zajęciach ZTU „Profilaktyczne środy” 
uczestniczyło 70 dzieci.

Niestety od marca 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa zespół  skupił się na 
działaniach  na  stronie  internetowej  www.profilaktyka.radomsko.pl oraz  na  fanpage  MKRPA 
w serwisie  społecznościowym  Facebook,  gdzie  umieszczane  są  informacje,  artykuły  oraz 
materiały dotyczące problemu uzależnień.

Zespół Kontroli 
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. członkowie Zespołu Kontroli  

przeprowadzili na terenie Miasta Radomska 12 (dwanaście) kontroli punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Radomska, udzielanych na podstawie ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W  trakcie  prowadzonych  czynności  kontrolnych  punktów  sprzedaży  napojów 
alkoholowych nie stwierdzono m.in. sprzedaży alkoholu niepełnoletnim lub nietrzeźwym.

Zespół  Kontroli  przeprowadził  oględziny  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych 
i zaopiniował  pozytywnie  27 wniosków  podmiotów  gospodarczych  o  wydanie  zezwoleń  na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Brak było opinii negatywnych.

3) Punkt Konsultacyjny

Punkt  Konsultacyjny  w  Radomsku  działa  przy  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych,  pełniąc  rolę  informacyjno – poradniczą,  udziela  porad i  wsparcia 
osobom  uzależnionym  oraz  ich  rodzinom  i  bardzo  często  jest  pierwszym  miejscem,  gdzie 
zgłaszają się po pomoc osoby doznające przemocy domowej.  Punkt Konsultacyjny jest dostępny 
dla klientów w godzinach popołudniowych i wieczornych, a warunki lokalowe gwarantują osobom 
zgłaszającym się do  punktu dyskrecję i komfort psychiczny. Zadbano o oddzielne pokoje, do których 
nikt nie wchodzi  i nie przeszkadza w czasie rozmowy. Oferta Punktu Konsultacyjnego stała się 
interdyscyplinarna,  a  jego  zadaniem jest  zdiagnozowanie  problemów rodziny i  zaplanowanie 
pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci).

Porady udzielone przez Instruktora terapii uzależnień podczas dyżurów 
w Punkcie Konsultacyjnym

2014 2015 2016 2017 2018
na dzień 
30.09.201

8

2019
na dzień 
30.09.201

9

2020
na dzień 
30.09.202

0
Liczba porad 1032 1916 1542 987 746 567 624

Liczba osób
kobiety/mężczyźni

168
61/107

384
89/253

334
83/251

 356 
92/264

251
76/175

141
43/98

208
68/140

Liczba porad w 
kontakcie 
telefonicznym

384 387 472 724 614 324 721

Tabela 6. Klienci korzystający z pomocy Punktu Konsultacyjnego w Radomsku
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4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Udzielanie pomocy wymaga współpracy różnych służb i instytucji, powinno więc mieć 
charakter  interdyscyplinarny  (Miejska  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
szkoła,  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  Sąd  Rodzinny,  Policja,  Powiatowe  Centrum  Pomocy 
Rodzinie  itp.)  Szeroko  rozumianą  pomoc  społeczną  oraz  wsparcie  w  zakresie  reintegracji 
społeczno –  zawodowej  dla  osób dotkniętych  i  zagrożonych  alkoholizmem realizuje  Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.

ROK
Liczba rodzin pod 

opieką MOPS
Liczba osób w 

rodzinach

Rodziny z 
problemem 

alkoholowym

Liczba osób 
w rodzinach 

alkoholowych

2012 1859 4065 233 346

2013 1926 4185 252 423

2014 1828 3784 171 283

2015 1757 3531 214 369

2016 1643 3128 208 360

2017 1612 3865 200 324

2018 1418 3403 187 289

2019 1318 2779 195 297

Tabela 7. Skala zjawiska alkoholizmu wg danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   
    w Radomsku

5) Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Z  informacji  uzyskanych  z  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Radomsku  wynika,  że 
największym problemem jest naruszanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 
W celu  ograniczenia  tego  zjawiska  funkcjonariusze  Policji  stale  patrolują  okolice  placówek 
handlowych  i lokali  gastronomicznych.  Funkcjonariusze  Policji  systematycznie  prowadzą  też 
kontrole trzeźwości kierowców.

2016 2017
2018

na dzień 
30.09.2018 r.

2019
na dzień 

30.09.2019r.

2020
na dzień 

30.09.2020r.

Ilość interwencji 
związanych z udziałem 
osób pod wpływem 
alkoholu w miejscach 
niedozwolonych

1445 1475 792 763 481
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Ilość interwencji 
związanych z udziałem 
kierujących pod 
wpływem alkoholu

115 281 236 74 282

Tabela 8. Wybrane dane Komendy Powiatowej Policji w Radomsku dotyczące kontroli trzeźwości kierowców

LP
2017 2018

na dzień 30.09.2018r.
2019

na dzień 30.09.2019r.
2020

na dzień 30.09.2020r.

1
Liczba ujawnionych przez Policję 

nietrzeźwych osób do 18 roku życia
32 18 17 19

2
Liczba wszczętych postępowań 

karnych z Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi:
- w tym z udziałem nieletnich
- z tego w sprawach o wykroczenia
- z tego w sprawach o przestępstwa

18

0
15
3

15

0
12
3

10

2
7
1

13

0
13
0

3
Liczba stwierdzonych wykroczeń 

z Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi

1475 792 763 481

4
Liczba stwierdzonych przestępstw 

z Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi

3 3 1 0

5
Liczba ujawnionych nietrzeźwych 

osób kierujących pojazdami:
- w tym nieletnich

- z tego ujawnionych sprawców 
wykroczeń 

- z tego ujawnionych sprawców 
przestępstw

281

5
163

113

236

1
142

95

110

0
57

53

106

0
16

90

6
Liczba nałożonych mandatów 
karnych z Ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi

953 309 215 144

7
Liczba interwencji w zakresie 

przemocy w rodzinie
110 69 74 58

8
Ogólna liczba osób 

podejrzewanych o przemoc
- w tym ogólna liczba 

podejrzewanych sprawców 
będących pod wpływem alkoholu 

110

96

59

46

50

42

58

44

9
Ogólna liczba osób doznających 

przemocy
- w tym liczba doznających 

przemocy małoletnich

128

6

66

10

57

8

65

9

10
Liczba wypełnionych formularzy 

„Niebieska Karta”
w tym  nowych wszczynających 

procedurę.

110

101

59

56

50

46

56

48

Tabela 9. Wybrane dane Komendy Powiatowej Policji w Radomsku dotyczące zjawiska używania substancji   
   psychoaktywnych (alkohol) i przemocy w Radomsku
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III.  Cel i zadania Programu

1. Cel główny 

Cel  główny  Programu  to  ograniczenie  spożywania  napojów  alkoholowych  oraz 
minimalizacja  problemów społecznych  i  zdrowotnych  związanych  z  nadużywaniem alkoholu 
wśród mieszkańców Miasta Radomska.

2. Zadania służące realizacji celu Programu

Zadanie I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu

W  art.  21  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi 
ustanowiono  zasadę  dobrowolności  leczenia  odwykowego  osób  uzależnionych  od  alkoholu. 
Zgodnie z tym przepisem wszelkie odstępstwa od tej zasady mają charakter wyjątkowy i muszą 
być  uregulowane  ustawą.  Jednym  z  wyjątków  od  zasady  dobrowolności  jest  instytucja 
zobowiązania do leczenia odwykowego unormowana w art. 24 – 36 ustawy. Do zadań własnych 
gminy,  na  mocy  art.  4¹  ust.3  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, należy powołanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, na 
której  spoczywa  obowiązek  podejmowania  czynności  zmierzających  do  orzeczenia 
o zastosowaniu  wobec  osoby  uzależnionej  od  alkoholu  obowiązku  poddania  się  leczeniu 
odwykowemu.1

W ramach MKRPA w Radomsku działa m.in. Zespół Orzekający. Jego zadania w ramach 
działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia  to: 

a) Przyjęcie  zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z  jednoczesnym 
wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy.  Każdy może złożyć zawiadomienie rozpoczynające 
procedurę, przy czym osoba/podmiot zawiadamiająca/y nie staje się stroną postępowania. Ustawa 
nie przewiduje udziału w tym postępowaniu osób przekazujących informację, jak też członków 
rodziny osoby, o której mowa w art. 24 ustawy. 

b)  Zaproszenie  na  rozmowę  osoby,  co  do  której  wpłynęło  zgłoszenie  i  pouczenie  jej
o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i poddania się leczeniu 
odwykowemu. Gminna  komisja  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  nie  posiada 
instrumentów prawnych do zobowiązania osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie, aby stawiła 
się  na  spotkanie.  Może  jedynie  zaprosić  taką  osobę  na  rozmowę.   Bardzo  istotne  jest  więc 
odpowiednie zmotywowanie osoby uzależnionej od alkoholu do rozpoczęcia leczenia i zmiany 
swojej postawy.  W spotkaniu takim nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.

c) Skierowanie na badanie – jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się na dobrowolne poddanie się 
leczeniu,  a  wstępne  czynności  przeprowadzone  w  sprawie  potwierdzają,  że  kontynuowanie 
postępowania jest  korzystne dla tej  osoby,  uzasadnione jest  skierowanie jej  na badanie przez 
biegłych (psycholog lub specjalista psychoterapii uzależnień i psychiatra) w celu wydania opinii 

1 Rekomendacje  do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
w 2020,  PARPA, str. 92
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w  przedmiocie  uzależnienia  od  alkoholu  i  wskazania  rodzaju  zakładu  leczniczego  (art.  25 
ustawy).

d)  Przygotowanie  dokumentacji  związanej  z  postępowaniem  sądowym  wraz  z  opinią 
wydaną przez biegłego (art. 26 ust. 3 ustawy), do której należą: opinia wydana przez biegłych, 
protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół
z rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu (o ile do takiej rozmowy doszło), inne informacje
w sprawie. Jeśli osoba uzależniona nie stawiła się na rozmowę w terminie wskazanym przez 
komisję ani też na badanie przez biegłych, należy dołączyć do wniosku informację o podjętych
w tej sprawie czynnościach (liczba i terminy zaproszeń wraz z informacją o niestawieniu się tej 
osoby). 

e) Złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca 
zamieszkania  lub  pobytu  osoby,  której  postępowanie  dotyczy  (art.  26  ust.  3  ustawy). 
Charakter  tego  postępowania,  skutek  orzeczenia  mogącego  prowadzić  do  ograniczenia  praw
i  wolności  danej  osoby oraz  wskazanie  niezwłoczności  rozpoznania  podkreślają  konieczność 
dopełnienia wszystkich wymagań w składanym wniosku.2

Od osób uzależnionych  od alkoholu  nie  pobiera  się  opłat  za  świadczenia  w zakresie 
leczenia odwykowego. Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia indywidualna i grupowa.
 Realizacja wymienionego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

a) Prowadzenie  zajęć  samorozwojowych  dla  osób  utrzymujących  trzeźwość,  osób 
współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików.

b) Wspieranie działalności środowisk abstynenckich, klubów i stowarzyszeń.
c) Dofinansowanie  specjalistycznych  szkoleń,  konferencji  i  sympozjów  dla  osób 

zajmujących się terapią uzależnień m.in. superwizji klinicznej dla terapeutów, członków 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych 
i innych osób pracujących w obszarze uzależnień.

d) Prowadzenie  Punktu  Konsultacyjnego  na  podstawie  art.4¹  ustawy  o  wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

✔ zatrudnienie specjalistów zajmujących się pomocą osobom uzależnionym, np. instruktora 
terapii  uzależnień,  psychologa,  specjalisty  przeciwdziałania  przemocy  domowej, 
pedagoga – socjoterapeuty.

Realizacja zadań Punktu Konsultacyjnego odbywa się poprzez:

-  motywowanie  zarówno  osób  uzależnionych,  jak  i  członków ich  rodzin  do  podjęcia 
psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, 
-  kierowanie  do  leczenia  specjalistycznego  oraz  do  skorzystania  z  pomocy  grup 
samopomocowych,

- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany 
szkodliwego wzoru picia, 
-  udzielanie  wsparcia  osobom  po  zakończonym  leczeniu  odwykowym  (np.  przez 
rozmowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla 
osób po zakończonym leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu),

- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji 
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

2. Rekomendacje  do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w 2019,  PARPA, str. 98 - 100
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- gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 
poszczególnych  służb  i  instytucji  z  terenu  gminy,  które  powinny  być  włączone 
w systemową pomoc dla rodziny.

e)  Gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat stacjonarnych i ambulatoryjnych      
placówek terapeutycznych oraz udostępnienie informacji mieszkańcom miasta.

f)  Wspieranie poradni terapii uzależnień w postaci dofinansowania zakupu: niezbędnego  
sprzętu,  superwizji  klinicznej  dla  terapeutów,  dofinansowanie  szkoleń  i  konferencji  
specjalistycznych.

Zadanie II

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie 
całego  systemu  rodzinnego,  rodzi  poważne  problemy,  jest  przyczyną  cierpienia  dorosłych 
i dzieci.  Najczęściej  to  rodziny  osób  pijących  szkodliwie  i  uzależnionych  zgłaszają  się  do 
różnych instytucji udzielających pomocy z oczekiwaniem nakłonienia ich pijących bliskich do 
podjęcia leczenia uzależnienia. 

Ważnym zadaniem osób pomagających jest  kompleksowa diagnoza sytuacji  rodzinnej, 
zaoferowanie pomocy zarówno rodzinie jako całości, jak i poszczególnym jej członkom.3

Z  uwagi  na  to,  że  w  rodzinach  z  problemami  alkoholowymi  często  pojawia  się  zjawisko 
przemocy, w ramach zadania realizowane będą działania mające na celu zapobieganie przemocy 
oraz zapewnienie  stałej, kompleksowej i profesjonalnej pomocy.

Realizacja wymienionego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1. Udzielanie  wszechstronnej  pomocy  przez  Zespół  Orzekający  Miejskiej  Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku:

a) reagowanie na każdy sygnał świadczący o nadużywaniu alkoholu oraz podchodzenie do 
każdego  przypadku  indywidualnie  z  troską  o  zapewnienie  jak  najlepszych  warunków 
leczenia, a rodzinom kompleksowego wsparcia i pomocy,

b) informowanie  i  motywowanie  do  uczestnictwa  klientów  i  ich  rodzin  w  spotkaniach 
organizowanych  przez  stowarzyszenia  abstynenckie  działające  na  terenie  Radomska 
i grup anonimowych alkoholików,

c) w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 
w Radomsku korzystanie klientów z oferty Ośrodka tj. psychologa, psychiatry i prawnika 
oraz innej pomocy zawartej w ofercie Ośrodka,

d) kierowanie osób uzależnionych i  ich  rodzin  do instruktora  terapii  uzależnień,  poradni 
leczenia uzależnień,

e) kontynuacja ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku 
–  z  pracownikami  socjalnymi,  w  szczególności  w  sprawach  udzielenia  pomocy 

3Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 
2021 roku, str. 31
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finansowej i rzeczowej, złożenia wniosku do Sądu Rejonowego o leczenie psychiatryczne 
i/lub skierowanie do domu pomocy społecznej bez wymaganej zgody, itp.

2. Współpraca  MKRPA z  Policją,  Sądem Rodzinnym,  Kuratorami,  Miejskim Ośrodkiem
Pomocy  Społecznej,  placówkami  oświatowymi,  służbą  zdrowia  w  zakresie  diagnozy
i pomocy rodzinom zagrożonym przemocą domową.

3. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku placówek wsparcia 
dziennego  realizujących  programy  profilaktyczne  dla  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin
z problemem alkoholowym lub zagrożonych problemem alkoholowym, mających na celu
udzielanie  pomocy  psychologicznej,  socjoterapeutycznej  i  opiekuńczej  m.in.  bieżącej
działalności placówek wsparcia dziennego.

4. Finansowanie prowadzenia zajęć oraz projektów promujących zdrowy styl życia, a także 
stanowiących alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

5. Finansowanie  projektów  profilaktycznych  oraz  grup  socjoterapeutycznych  dla  dzieci
i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

6. Realizacja programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,
poprzez poradnictwo, wsparcie socjalne i działania interwencyjne.

7. Prowadzenie  poradnictwa  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

8. Upowszechnianie wiedzy na temat FAS – Alkoholowego Zespołu Płodowego i innych
zagrożeń związanych z piciem alkoholu lub paleniem papierosów przez kobiety w ciąży.

9. Podnoszenie  kompetencji  przedstawicieli  instytucji  działających  w  obszarze
rozwiązywania  problemów  wynikających  z  używania  alkoholu,  w  tym  pracujących
z rodzinami osób uzależnionych oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie III

Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

W ramach zadania realizowane będą działania  informacyjno – edukacyjne w zakresie 
szkód wynikających z picia alkoholu,  skierowane do ogółu społeczeństwa. Realizowane będą 
projekty opierające się na równoległym oddziaływaniu zarówno na dzieci i młodzież, jak i na ich 
rodziców, co podnosić będzie skuteczność prowadzonych działań. 
Realizacja wymienionego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1. Realizację rekomendowanych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, innych 
programów  profilaktycznych  oraz  socjoterapeutycznych  dla  dzieci  i  młodzieży, 
uwzględniających  zagadnienia  dotyczące  rozwoju  umiejętności  społecznych, 
przeciwdziałanie  uzależnieniom  oraz  agresji,  jak  również  edukacji  na  temat  zjawisk 
przemocy w rodzinie.

2. Realizację projektów profilaktycznych typu: konkursy, festyny, pikniki i turnieje sportowe 
itp. stanowiące uzupełnienie realizowanych programów profilaktycznych.

3. Organizowanie oraz dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli, 
pedagogów, psychologów w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. 
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4. Prowadzenie  programów  profilaktycznych  dotyczących  trzeźwości  kierowców  oraz 
programów uświadamiających dla pasażerów.

5. Profilaktyka  zakłóceń  porządku  publicznego  w  związku  ze  spożywaniem  alkoholu 
w miejscach publicznych:
- informowanie Policji o takich miejscach –  mapa miejsc,

- współpraca z dzielnicowymi,
- monitoring miejsc szczególnie narażonych.

6.   Zakup ulotek, broszur, czasopism, książek, filmów, płyt – materiałów edukacyjnych.
7.  Promowanie  zdrowego  stylu  życia  wolnego  od  alkoholu,  realizacja  programów

profilaktycznych  skierowanych  do  dzieci  i  młodzieży  uwzględniających  aktywność
sportową, kulturalną.

8.  Tworzenie nowych i wspieranie istniejących miejsc wsparcia środowiskowego dla dzieci
z rodzin  z  problemem alkoholowym oraz dzieci  zagrożonych problemami związanymi
z nadużywaniem  alkoholu  lub  innych  środków  psychoaktywnych  przez  rodziców  lub
opiekunów (świetlice i kluby z programem opiekuńczo – wychowawczym).

9.  Zwiększenie  skuteczności  przeciwdziałania  uzależnieniom  od  alkoholu  i  wszelkich 
używek oraz inicjowanie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej 
w zakresie  przyczyn  i  skutków  nadużywania  alkoholu  (główny  cel  pracy  Zespołu
profilaktyki MKRPA w Radomsku).

   10.  Dofinansowanie  wyjazdów,  w  tym  wakacyjnych,  dla  dzieci  i  młodzieży,  którym
towarzyszy program profilaktyczny, promocji zdrowia. 

   11.  Prowadzenie  kampanii  społecznych,  integracyjnych  promujących  zdrowy  styl  życia
i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

      12. Udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Realizacja zadania III. odbywać się będzie poprzez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radomsku planuje następujące działania:

1. Projekt autorski Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku pt.   ,,Mamo, tato 
bycie z Tobą daje moc”, w ramach którego odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki 
uzależnienia  od  alkoholu.  Zajęcia  organizowane  są  w  formie  pogadanek,  projekcji 
filmów, gier, zabaw i quizów w temacie uzależnienia od alkoholu i jego skutków oraz 
nauki spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi poprzez wspólne wyjścia do kina, 
teatru, placów zabaw i miejsc rozrywki oraz restauracji i kawiarni.

2. Projekt  autorski  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radomsku    „Dyżur  pod 
telefonem”   realizowany zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 27.02.2013r. Dyrektora 
MOPS  w  Radomsku.  W  ramach  dyżuru  pracownicy  socjalni  wykonują  interwencje 
w rodzinach, gdzie zagrożone jest dobro dziecka w związku z nadużywaniem alkoholu 
przez rodziców lub opiekunów i przemocą w godzinach od 15.30 do 20.00 w dni robocze 
i w dni wolne od pracy.

3. Projekt socjalny    „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – realizowany w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku od 2015 roku. Celem głównym projektu jest 
uświadamianie rodzicom faktu,  aby zmienić dziecko,  często należy zacząć od zmiany 
siebie - to podstawowe założenie projektu.  Istotne jest  też,  aby ci,  którzy zajmują się 
wychowaniem drugiego człowieka mieli sami swój zwarty system wartości i przekonanie, 
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że wychowankowie bardziej  niż czegokolwiek, potrzebują jasnych zasad postępowania 
i określonych granic, mówiących - co jest dobre a co złe, co godne wyboru a z czego 
należy zrezygnować. Projekt skierowany jest zarówno do klientów pomocy społecznej, 
u których  występują  takie  problemy  jak:  niewydolność  opiekuńczo  –  wychowawcza, 
uzależnienie od alkoholu, przemoc, bezrobocie i inne, jak i do asystentów rodziny, którzy 
staną się trenerami rodzin. 

Zajęcia i praca z rodziną, w ramach projektu prowadzone są przez wykwalifikowanych 
asystentów rodziny i odbywają się w następujących formach:

- organizowanie spotkań ze specjalistami np. psychologa, który uczy rodziców jak radzić 
sobie w trudnych sytuacjach życiowych w sposób inny niż poprzez spożywanie alkoholu,

- organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami w zakresie problematyki uzależnień 
od alkoholu,
- tworzenie grup samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu, które utrzymują 
abstynencję.

     4. Projekt   „Profilaktyczne Środy” w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
      -  to  projekt  partnerski  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 

w Radomsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. Celem tej kampanii
jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla
dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy picia alkoholu, zażywania
narkotyków i stosowania przemocy. Warsztaty, w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”, przeprowadzane są w 5 placówkach wsparcia dziennego MOPS i podzielone są
zawsze na dwa panele. Pierwszy panel skierowany jest do dzieci i młodzieży, a drugi do
dzieci i ich rodziców.

     5.   Bezpłatne konsultacje z psychologiem dotyczące problemów związanych z uzależnieniem 
od alkoholu.

           Psycholog świadczy pomoc psychologiczną dla rodzin i osób poprzez: 

– wzmacnianie wewnętrznych zasobów rodziny i więzi rodzinnych,

– łagodzenie objawów trudnych sytuacji rodzinnych oraz wspomaganie rodziny w kryzysie, 
w  zakresie  budowania  zasobów  psychicznych  i  emocjonalnych  niezbędnych  do 
przywrócenia  stanu  równowagi  w  rodzinie  (np.  poprzez  wzmacnianie  umiejętności 
radzenia sobie ze stresem wynikającym z występujących problemów np. nadużywania 
alkoholu czy przemocy w rodzinie), 

– poprawę  psychospołecznego  funkcjonowania  rodziny  z  dziećmi  (np.  poprzez 
wzmacnianie umiejętności komunikacji interpersonalnej) i inne.

     6.   Bezpłatne konsultacje z prawnikiem – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku
raz  w  tygodniu  zapewnia  dyżur  prawnika  udzielającego  bezpłatnych  porad  prawnych
osobom zgłaszającym potrzebę uzyskania porady prawnej. 

  7. Kampania  społeczna    pn.    "Wolni  od  uzależnień" przy  współpracy  z  MKRPA 
w Radomsku. Do współpracy mogą się włączyć podmioty lokalne tj. kluby abstynenckie,
Policja, Miejski Dom Kultury w Radomsku. Planowanie działania w ramach kampanii: 

-   spotkania z osobami, które zwyciężyły w walce ze swoim uzależnieniem,
-  działania  mające  na  celu  pokazanie  zdrowych  i  pożytecznych  form  aktywności 
    społecznej.
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Zadanie IV

Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń,  osób  fizycznych  służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

        Realizacja zadania będzie polegać na wspieraniu i dofinansowaniu projektów z zakresu 
profilaktyki uzależnień, realizowanych przez instytucje oraz organizacje pozarządowe wyłonione 
w  wyniku  konkursu  ofert.  Szczególna  uwaga  będzie  skierowana  na  wsparcie  działalności 
stowarzyszeń  abstynenckich,  podejmujących  działania  na  rzecz  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych na poziomie lokalnym. Osoby uzależnione od alkoholu na każdym etapie procesu 
trzeźwienia mogą otrzymać wsparcie w funkcjonujących w Radomsku stowarzyszeniach, które 
podejmują działania informacyjne i profilaktyczne (spotkania grup wsparcia, poradnictwo). Do 
stowarzyszeń tych należą:

- Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa”
- Stowarzyszenie Klub Abstynencki ”Można Inaczej”

Wspomniane stowarzyszenia są także miejscem spotkań grup AA, AL ANON i DDA.

Realizacja wymienionego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

• Dofinansowanie  przedsięwzięć  realizowanych  przez  stowarzyszenia,  których  cele 
statutowe  przewidują  podejmowanie  działań  związanych  z  przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi.

• Dofinansowanie  działań  instytucji  oraz  organizacji  pozarządowych,  które  pomagają 
osobom uzależnionym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym uzależnieniem.

• Wspieranie finansowe, merytoryczne i organizacyjne instytucji prowadzących działalność 
dotyczącą  profilaktyki  uzależnień,  promocji  zdrowego  stylu  życia,  rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

• Organizowanie  spotkań  w  celu  wymiany  doświadczeń  i  integracji  środowiska 
zawodowego osób zajmujących się profilaktyką uzależnień i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych.

• Zakup  pomocy  naukowych,  dydaktycznych,  książek  i  materiałów  edukacyjno  – 
informacyjnych  przeznaczonych  do  szkół,  instytucji  oraz  organizacji  pozarządowych 
zajmujących się problematyką uzależnień.

• Współpraca ze środowiskami kościelnymi w sferze ich działalności na rzecz profilaktyki 
i promowania postaw trzeźwościowych.

Zadanie V

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

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

      Zadania  interwencyjne  i  kontrolne  są  realizowane  również  poprzez  bieżące  kontrole 
przeprowadzone przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 
Zespół Kontroli. W roli oskarżyciela publicznego przed właściwym sądem występuje wskazany 
członek Komisji.

19



Realizacja wymienionego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:

• Podejmowanie interwencji  w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy, 
promocji i warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego.

• Podejmowanie działań przez Zespół Kontroli MKRPA poprzez:
1.  Dokonywanie  oględzin  usytuowania  punktów  sprzedaży,  podawania  i  spożywania 
napojów alkoholowych, jak również opiniowanie o zgodności ich lokalizacji z uchwałami 
Rady  Miejskiej  w  Radomsku  przed  wydaniem  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

2. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych.
3.  Występowanie  z  wnioskami  i  opiniami  dotyczącymi  sprzedaży,  podawania 
i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy.

Zadanie VI
Wspieranie zatrudnienia socjalnego.

Realizacja wymienionego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
• Dofinansowanie zatrudnienia socjalnego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Radomsku.

Zadanie VII

Działania interwencyjne

• Finansowanie badań i  sporządzanie opinii  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na 
potrzeby MKRPA

IV. Realizacja Programu

1. Koordynator Programu

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku,

• Centrum  Aktywności  Społecznej  Urzędu  w  Wydziale  Spraw  Społecznych  Miasta 
Radomska.

2. Realizatorzy Programu

Instytucje:

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku,
 Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radomska,
 Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Radomska,
 Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miasta Radomska,
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 Wydział Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta Radomska,
 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku,
 Punkt Konsultacyjny,
 Poradnie Leczenia Uzależnień,
 Komenda Powiatowa Policji w Radomsku,
 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Radomsku,
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku,
 Miejski Dom Kultury w Radomsku,
 Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku , 
 Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku,
 Placówki oświatowe,
 Placówki służby zdrowia,
 Stowarzyszenia abstynenckie,
 Organizacje pozarządowe.

Zasoby ludzkie:
W zakresie  realizacji  Programu  Miasto  korzysta  z  wiedzy  i  doświadczenia  osób  zawodowo 
zajmujących się problematyką uzależnień, a w szczególności:

 specjalistów psychoterapii uzależnień,
 terapeutów i instruktorów terapii uzależnień,
 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 funkcjonariuszy Policji,
 sędziów, kuratorów sądowych i pracowników socjalnych,
 prokuratorów,
 członków organizacji pozarządowych,
 pracowników oświaty, 
 pracowników służby zdrowia.

3. Źródła finansowania

Finansowanie  działań  podejmowanych  w  związku  z  realizacją  Gminnego  Programu 
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  dla  Miasta  Radomska  na  2021 rok 
odbywa się w oparciu o:

 środki finansowe budżetu Miasta Radomska, zgodnie z klasyfikacją budżetową, w tym 
środki  finansowe pochodzące  z  opłat  za  korzystanie  z zezwoleń  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych,

 środki własne organizacji pozarządowych,
 nieodpłatną pracę wolontariuszy,
 środki zewnętrzne, 
 środki przekazywane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Planowany  koszt  realizacji  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych na 2021 rok wynosi  1 217 600,00 zł 
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4. Kontrola realizacji Programu

Realizacja Programu będzie podlegała monitoringowi, który polega na zbieraniu i analizowaniu 
informacji w celu ustalenia, czy wyznaczone w ramach Programu zadania są realizowane zgodnie 
z założonym planem. Monitoring będzie obejmował następujące elementy:

• czas realizacji zaplanowanych działań oraz ich zakres,
• wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  zadań  oraz  źródła  ich 

pochodzenia,
• stan realizacji poszczególnych zadań.

 Kontrola realizacji Programu będzie prowadzona przy wykorzystaniu sprawozdań:

• Podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów składają sprawozdanie 
Prezydentowi Miasta Radomska do końca stycznia za rok poprzedni.

Program  ma  charakter  otwarty.  W  przypadku  stwierdzenia  zmian  społecznych  lub  nowych 
potrzeb, zadania w nim wyznaczone mogą zostać zmodyfikowane lub poszerzone.

V.  Zasady  wynagradzania  członków  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych w Radomsku 

1. Członkom  MKRPA  w  Radomsku  przysługuje  wynagrodzenie  za  udział  w  pracach 
Komisji i Zespołów Roboczych.

2. Wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komisji i Zespołu Roboczego wynosi:

a)  w  przypadku  członków  Zespołu  Profilaktyki  oraz  Orzekającego  –  106  zł  brutto 
(słownie: sto sześć złotych 00/100) za posiedzenie; miesięcznie nie więcej niż 424 złotych 
brutto (słownie: czterysta dwadzieścia cztery złote 00/100).

b)  w  przypadku  Przewodniczących  Zespołów:  Profilaktyki  oraz  Orzekającego  –  106 
złotych brutto (słownie: sto sześć złotych 00/100) za posiedzenie; miesięcznie nie więcej 
niż 636 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści sześć złotych 00/100).

c)  w  przypadku  Przewodniczącego  oraz  członków  Zespołu  Kontroli  106  zł  brutto 
(słownie:  sto sześć złotych 00/100) za posiedzenie;  miesięcznie nie więcej  niż 636 zł 
brutto (słownie: sześćset trzydzieści sześć złotych 00/100).

d)  w przypadku Przewodniczącego oraz Sekretarza  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  -  106  zł  brutto  (słownie:  sto  sześć  złotych  00/100); 
miesięcznie  nie  więcej  niż  636  zł  brutto  (słownie:  sześćset  trzydzieści  sześć  złotych 
00/100).

3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2 następuje na podstawie list obecności 
z posiedzenia  Komisji  i  z  posiedzeń  Zespołów  Roboczych  zaparafowanych  przez 
Przewodniczącego  danego  Zespołu  (w  przypadku  posiedzeń  Zespołu)  lub 
Przewodniczącego  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
w Radomsku.

4. Zatwierdzona do wypłaty lista jest podstawą dokonania wypłaty w kasie Urzędu Miasta 
Radomska lub przelania kwoty na rachunek bankowy członka MKRPA.

5. Od kwot określonych w pkt. 2 odprowadzona będzie zaliczka na podatek dochodowy.
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6. Środki  finansowe  na  wypłatę  wynagrodzeń  pochodzą  z  działu  851,  rozdział  85154 
budżetu Miasta Radomska.

7. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  niniejszym  regulaminie  nie  jest  finansowane 
z wynagrodzeń w rozumieniu Kodeksu Pracy.

PREZYDENT
      Miasta Radomska

      dr Jarosław Ferenc
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