
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2-4 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 3.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Porządku Publicznego i Regulaminowej Rady 
Miejskiej. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Mielec, 2020 r. 

 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia .................... 2020
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Rozdział 1. 

WPROWADZENIE 
 

Artykuł 7 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) nakłada na samorządy 

obowiązek realizacji  zadań z zakresu ochrony zdrowia a zadania własne gminy wynikają bezpośrednio 

z art.4¹  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania 

działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich 

spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie 

sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania 

powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym 

zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie 

polityki społecznej, w szczególności:  

1. tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje 

powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; 

2. działalność wychowawczą i informacyjną; 

3. ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów alkoholowych 

przeznaczanych do spożycia w kraju; 

4. ograniczanie dostępności alkoholu; 

5. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; 

6. zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie; 

7. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

8. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej1.  

Natomiast zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizuje się przez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, 

a w szczególności: 

1. działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną; 

2. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 

3. ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych; 

4. nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

 
1 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Id: C3839A91-861B-49E2-A904-A913537E0800. projekt Strona 3



 Strona 4 

 

5. zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania 

substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

6. nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do 

narkomanii2. 

Realizacja wyżej wymienionych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zwanego dalej Programem 

stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Mielec na 

lata 2014 – 2021. Program uchwalany jest corocznie przez radę gminy, i wpisuje się w cel operacyjny 

określony w Narodowym Programie Zdrowia, który obejmuje profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 

zachowaniami ryzykownymi3.  

Realizacja zadań finansowana jest ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych, przeznaczonych na  finansowanie zadań Programu i nie można ich wykorzystać 

na inne zadania niemające z nim merytorycznego związku.  

Budowanie spójnego systemu przeciwdziałania problemom uzależnień w Gminie Miejskiej Mielec 

opiera się na systemowym i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych, terapeutycznych  

i rehabilitacyjnych we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi działania w tym zakresie. 

Skierowany jest on do mieszkańców miasta Mielca, którzy w życiu prywatnym i zawodowym spotykają 

się z problematyką uzależnień oraz jej konsekwencjami, a także do wszystkich instytucji i organizacji 

działających na rzecz rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. 

Przy opracowaniu Programu uwzględnione zostały wskazówki wynikające z „Rekomendacji 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” do realizowania i finansowania 

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przyjęty podczas 

Narodowego Kongresu Trzeźwości dokument pt. „Narodowy Program Trzeźwości”, który zwraca uwagę 

na konieczność współdziałania w tym zakresie rodziny, Kościoła, samorządu i państwa4. Wartością ̨

dodaną programu jest budowanie współpracy wielu podmiotów, które – oprócz niesienia pomocy 

potrzebującym – pracują ̨ nad rozwijaniem i doskonaleniem lokalnego systemu rozwiazywania 

problemów alkoholowych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminy Miejskiej Mielec na 2021 rok, został opracowany we współpracy z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w oparciu o materiały będące w dyspozycji Wydziału Spraw 

Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz dane ze sprawozdań z realizacji zadań 

składanych przez podmioty działające w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

Ponadto sposoby  realizacji  zadań  zawartych  w  Programie  dostosowane  są  do  potrzeb  lokalnych 

 i  możliwości  prowadzenia  określonych  działań  w  oparciu  o  posiadane  zasoby  instytucjonalne 

 i osobowe. 

 
2 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2016-2020 
4 „Narodowy Program Trzeźwości” – Warszawa 2018 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 rok, wpisany w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie 

alkoholizmowi oraz w rozdziale 85153 - przeciwdziałanie narkomanii to całościowy układ aktywności, 

który z powodzeniem realizowany jest w Gminie Miejskiej Mielec od wielu lat. 

W celu przygotowania niniejszego Programu przeprowadzono diagnozę problemów uzależnień  

oraz związanych z nimi zagrożeń na terenie Gminy Miejskiej Mielec, stanowiącą załącznik do Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 

2021 rok.  
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Rozdział 2. 

PODSTAWA PRAWNA 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów wynikających z: 

Ustaw:  

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.), 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2019 poz. 2277 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2365 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 295 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 218), 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 

z 2020 poz. 821). 

 

Programów krajowych: 

• Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 z dnia 4 sierpnia 2016 r., 

• Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 z dnia 29 kwietnia 

2014 r.  

 

Programów regionalnych:  

 „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Mielca na lata 2014-2021” 

przyjęta uchwałą nr XLIII/379/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 września 2014 r. , 

 „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020” przyjęty uchwałą 

Nr XXXVI/640/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. , 

 „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 

2020" przyjęty uchwałą Nr XLV/929/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniony Uchwała Nr XXXIII/587/17 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r.  
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Rozdział 3. 

ORGANIZACJA PROGRAMU 

1. Podmiot koordynujący oraz obsługa administracyjna i finansowa Programu  

Podmiotem koordynującym Program jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Mielcu, natomiast podmiotem odpowiedzialnym za realizację Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 jest Urząd 

Miejski w Mielcu, poprzez pracowników zatrudnionych w Wydziale Spraw Społecznych  

i Zdrowia. Zadania Programu realizowane będą również przez szkoły, przedszkola, Samorządowe 

Centrum Kultury w Mielcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, a także Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Mielcu.  

Szkoły średnie i niepubliczne placówki oraz inne podmioty realizujące działania profilaktyczne 

ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom i zjawisku przemocy zwracają się o dofinansowanie 

działań zgodnych z Programem do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego  

w Mielcu. 

Obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Mielcu zapewnia Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu.  

2. Partnerzy i Realizatorzy Programu 

Ze względu na wielopłaszczyznowe oddziaływanie problemów uzależnień na społeczeństwo miasta 

Mielca, przyjęto szeroką listę partnerów i realizatorów Programu: szkoły, przedszkola i placówki 

oświatowe, placówki opieki zdrowotnej, służby mundurowe, podmioty i instytucje realizujące zadania 

z obszaru profilaktyki i rozwiązywania  problemów uzależnień w ramach swoich zadań statutowych, 

organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, placówki wsparcia dziennego, Sąd Rejonowy 

w Mielcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, 

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Mielcu, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Mielec, 

NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu i lokalne media. 

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, podmioty gospodarcze ubiegają się o środki 

finansowe za pośrednictwem konkursów ofert organizowanych przez Prezydenta Miasta Mielca 

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. 

3. Adresaci Programu  

Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy miasta Mielca, a w szczególności dzieci i młodzież, 

rodzice, opiekunowie i wychowawcy, seniorzy, konsumenci i sprzedawcy napojów alkoholowych, 

osoby pijące w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osoby uzależnione, rodziny osób z problemem 

alkoholowym, kobiety w ciąży, kierowcy pojazdów, pracownicy podmiotów zajmujący się zawodowo 

lub służbowo profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień. 

4. Źródła finansowania Programu 

Program realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach środków finansowych 

planowanych w Budżecie Gminy Miejskiej Mielec stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane na rok 2021 nakłady finansowe wynoszą 1 500 000 zł, 
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z tego: kwota przewidziana na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 1 230 816 zł, natomiast kwota 

przewidziana na przeciwdziałanie narkomanii wynosi 269 184 zł.  

W związku z koniecznością budżetowej klasyfikacji kosztów (dział, rozdział) biorąc pod 

uwagę skalę zjawiska, koszty wspólnych działań na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 

zakwalifikowano jako przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu zawiera uchwała 

budżetowa Rady Miejskiej w Mielcu na rok 2021. Zmiany w zakresie wysokości środków dokonywane 

będą zgodnie z zasadami obowiązującymi przy zmianach w budżecie Gminy Miejskiej Mielec i nie będą 

wymagały  zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu przyjmującej niniejszy Program.   
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Rozdział 4. 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W MIELCU 

1. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu została powołana Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Mielca i wynika z art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U.2019 r. poz. 2277). 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w skład 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu wchodzą osoby przeszkolone 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 Do zadań Komisji należy: 

1) współpraca z Urzędem Miejskim w Mielcu w zakresie realizacji zadań własnych gminy, 

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii; 

2) opiniowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów zgodnie  

z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu; 

3) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów 

alkoholowych, zwanej dalej „kontrolą”, obejmującej: 

a) przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi, zawartych w Ustawie, dotyczących  

w szczególności zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, 

b) sprawdzenie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu zgodnie z prawem miejscowym, 

c) rozpatrywanie przypadków zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży lub 

najbliższej okolicy w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt, 

d) weryfikację przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych, określonych  

w zezwoleniu Prezydenta Miasta Mielca, 

4) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

5) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy 

Miejskiej Mielec w zakresie przewidzianym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie w oparciu o porozumienie oraz współpraca z innymi podmiotami, realizującymi zadania  

w obszarze spraw społecznych, zgodnie z kompetencjami; 

6) przedkładanie corocznie propozycji działań do projektu Gminnego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok 

kalendarzowy oraz opiniowanie projektu tego Programu. 
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2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Mielcu 

1) za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości 130 zł; 

2) podstawą do wypłacenia wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 1 jest lista obecności  

z poszczególnych posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

potwierdzona przez jej Przewodniczącego; 

3) członkowie zespołu pomiarowo - kontrolnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Mielcu prowadzący kontrole przestrzegania warunków sprzedaży, podawania  

i spożywania napojów alkoholowych za każdorazową przeprowadzoną kontrolę w jednym sklepie 

lub lokalu, potwierdzoną złożeniem protokołu kontroli otrzymują ryczałt w wysokości dwukrotnej 

diety ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (aktualnie 

obowiązującego) w wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej 

na obszarze kraju. 
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Rozdział 5. 

OBSZARY I CELE  PROGRAMU 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu a także przeciwdziałanie narkomanii należy do 

zadań własnych gmin. 

Połączenie tych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  i Narodowego Programu Zdrowia na lata  

2016-2020 w jeden dokument, pozwoli realnie rozdysponować budżet równomiernie według potrzeb 

w następujących obszarach: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, 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 i narkomanii; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej oraz pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie się ze środowiskiem lokalnym 

tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.  

Uwzględniając cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

zadania zmierzające do jego osiągnięcia, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata  

2016-2020 celem działań podejmowanych w Gminie Miejskiej Mielec jest wydłużenie życia 

mieszkańców w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie 

nierówności społecznych w zdrowiu poprzez realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów 

związanych  z używaniem substancji psychoaktywnych i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

Założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok są zgodne z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Miejskiej Mielec na lata 2014 – 2021. 

Celem głównym Programu jest rozwijanie i wzmacnianie gminnego systemu przeciwdziałania 

uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie w szczególności 
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ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych używaniem alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych oraz ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci 

i młodzież.    

Powyższy cel realizowany będzie poprzez efektywne wykorzystanie zasobów instytucjonalnych 

i wybranych inicjatyw lokalnych, w następujących obszarach: 

Profilaktyki uniwersalnej – adresowanej do wszystkich mieszkańców Mielca (dzieci, młodzieży 

i dorosłych), bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych 

z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

Profilaktyki selektywnej – adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia problemów 

związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

Profilaktyki wskazującej – adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne symptomy 

problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie spełniają kryteriów 

diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; redukcja szkód. 

Terapii i rehabilitacji – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku 

z uzależnieniem. 

 

Id: C3839A91-861B-49E2-A904-A913537E0800. projekt Strona 12



 Strona 13 

 

Rozdział 6. 

ZADANIA PROGRAMU 

 

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

 

Zadanie 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu i narkotyków 

Zadanie nr 1 realizowane będzie poprzez poniższe działania: 

1) Poszerzanie i udoskonalanie oferty leczenia uzależnienia poprzez realizowanie wybranych usług 

oraz programów terapeutycznych, rehabilitacyjnych i programów ograniczania picia dla osób 

uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, zgodnych ze współczesnymi standardami 

terapii uzależnień; 

2)  Modernizacja pomieszczeń i schodów oraz ponoszenie kosztów utrzymania w budynku przy 

ul. Chopina 8, w którym  realizowane będą  działania wynikające z Programu; 

3) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu: 

a)  podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych, 

b)  przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, dotyczących kierowania na obowiązkowe leczenie odwykowe, 

c)  kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przy kierowaniu wniosków do Sądu 
Rejonowego w Mielcu (zlecanie do wykonania opinii przez biegłych i wskazanie rodzaju zakładu 
leczniczego, opłata kosztów sądowych spraw dotyczących poddania się leczeniu odwykowemu); 

4) Organizowanie wyjazdów integracyjno – rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu 

i członków ich rodzin; 

5) Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy dla osób uzależnionych i członków rodzin 

osób uzależnionych; 

6) Dofinansowanie noclegowni w ramach redukcji szkód u osób z ciężkim przebiegiem uzależnienia  
w celu zmniejszenia szkód zdrowotnych w tym ryzyka zgonu, ograniczenia wykluczenia społecznego 
oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. 

 

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, ochrona przed przemocą w rodzinie 

Zadanie nr 2 realizowane będzie poprzez poniższe działania: 

1) Tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy 
Miejskiej Mielec; 

a) upowszechnienie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, 
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b) opracowanie i publikacja informacji na temat zjawiska przemocy i instytucji udzielających 
pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy, 

c) organizacja i udział w kampaniach i akcjach społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, 

d)  realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje i doskonalących umiejętności poszczególnych 

służb zajmujących się pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków, a także działających w sferze walki z przemocą, 

e) opracowanie i realizacja projektów informacyjno – edukacyjnych  dotyczących przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup społecznych, 

f) podejmowanie przez Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych interwencji 

wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”; 

2) Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie wraz z obsługą Telefonu Zaufania; 

3) Realizowanie wybranych usług i programów dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych 

środków psychoaktywnych w tym: 

a) dofinansowanie programu terapeutycznego dla osób współuzależnionych, 

b) dofinansowanie programu terapeutycznego dla DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików); 

4) Finansowanie różnych form pomocy dla dzieci, młodzieży oraz rodzin, w których występują 

problemy w związku z używaniem substancji psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie m. in. 

poprzez: 

a) prowadzenie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, 

b) organizację wolnego czasu i wypoczynku w tym finansowanie obozów socjoterapeutycznych  dla 

dzieci i młodzieży, 

c) dofinansowanie programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. 

 

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej 

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 

Zadanie nr 3 realizowane będzie poprzez poniższe działania: 

1) Realizacja programów i projektów profilaktycznych dla uczniów mających wpływ na obniżenie 

poziomu niepożądanych zachowań społecznych, oraz szkoleń dla rodziców, realizowanych  
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w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktyki; uczenie umiejętności 

służących zdrowiu i trzeźwemu życiu: 

a) organizowanie i finansowanie programów edukacyjno - profilaktycznych w przedszkolach, 

szkołach podstawowych oraz szkołach średnich  mieszczących się na terenie gminy, w tym  

autorskich programów szkolnych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży, 

b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem 

jest wspieranie dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych 

decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych; 

2) Realizacja działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez rodziny, 

dzieci i młodzież: 

a) inicjowanie działań profilaktycznych w ramach Akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, 

b) organizacja imprez okolicznościowych, wielopokoleniowych wraz z radami osiedli, integrujących 

mieszkańców miasta Mielca, 

c) organizacja oraz dofinansowywanie lokalnych imprez, akcji oraz działań profilaktycznych 

skierowanych do mieszkańców miasta Mielca sprzyjających kształtowaniu postaw i zachowań 

prozdrowotnych, 

d) dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do podopiecznych placówek wsparcia 

dziennego, 

e) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez 

młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych; wspieranie wolontariatu, 

f) promocja i wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, 

polegających na organizowaniu imprez i zajęć o charakterze kulturalnym, turystyczno – 

krajoznawczym, rekreacyjnym i sportowym, realizowanych przez różne podmioty; uczniowskie 

kluby sportowe, organizacje sportowo – gimnastyczne, placówki oświatowe, parafie, organizacje 

harcerskie i inne, 

g) zakup nagród dla uczestników imprez profilaktycznych, konkursów, zawodów sportowych 

promujących zdrowy styl życia oraz uwzględniających profilaktykę uzależnień, 

h) podejmowanie działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród 

grup defaworyzowanych, 

i) systematyczne prowadzenie oddziaływań i/lub  realizacja programów/projektów z zakresu 

promocji zdrowia i aktywności fizycznej z wykorzystaniem strategii profilaktycznych, 

skierowanych w szczególności do grup/osób prezentujących zachowania 

problemowe/ryzykowne, 

j) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego 

w zakresie realizacji ww. zadań oraz promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych; 
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3) Edukacja i informacja publiczna: 

a) udział w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych kampaniach edukacyjno – profilaktycznych, 

b) dofinansowanie m. in. konferencji, szkoleń, kursów w zakresie profilaktyki i problematyki 

uzależnień dla osób zajmujących się zawodowo terapią i pomocą klientom oraz wybranych grup 

zawodowych (m. in. pedagogów, nauczycieli, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, policjantów, pracowników socjalnych, pracowników punktu 

konsultacyjnego, radnych, wychowawców placówek wsparcia dziennego, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych), 

c) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, 

d) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych 

substancji uzależniających oraz dostępnych formach pomocy, 

e) zakup specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji, 

f) działania na rzecz nietrzeźwych kierowców  i bezpieczeństwa w miejscach publicznych, 

g) przygotowanie, zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki 

alkoholowej i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy domowej. 

 

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii 

Zadanie nr 4 realizowane będzie poprzez poniższe działania: 

1) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; promowanie ciekawych projektów i inicjatyw 

społecznych; 

2) dofinansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

wieloproblemowych, głównie z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy, przemoc domowa czy 

niewydolność wychowawcza; 

3) wspomaganie działalności instytucji funkcjonujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień; 

4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 

a) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu w ramach  
podejmowanych działań kontrolnych i interwencyjnych ograniczających dostępność napojów 
alkoholowych i przestrzeganie zasad ich sprzedaży, 

b) podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz 
w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych. 
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Zadanie 5. Wspieranie  reintegracji  społecznej  i  działań  na  rzecz  powrotu osób uzależnionych,  

wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, do społeczności. 

Zadanie nr 5 realizowane będzie poprzez poniższe działania: 

1. Współpraca z Klubem Integracji Społecznej działającym na terenie miasta Mielca a także wspieranie 
innych przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji 
oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i ich rodzin. 

Zadanie 6. Koszty administracyjne 

Zadanie nr 6 realizowane będzie poprzez poniższe działania: 

1. Pokrycie kosztów administracyjnych stanowią wynagrodzenie osobowe wraz z wynagrodzeniem 

rocznym, pochodnymi od wynagrodzeń, delegacjami oraz szkoleniami pracowników realizujących 

zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii. 

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 w nim cele oraz sposoby ich 

realizacji mają charakter długofalowy. 
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Rozdział 7 

OCENA REALIZACJI ZADAŃ 

1. Ocena realizacji zadań badana będzie za pomocą następujących wskaźników: 

1) liczba osób, które skorzystały z oferty leczenia uzależnienia,  

2) liczba członków rodzin osób z uzależnieniami, które skorzystały z oferty pomocy,  

3) liczba osób wezwanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Mielcu na rozmowy interwencyjno-motywacyjne, 

4) liczba wniosków skierowanych do sądu w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego, 

5) liczba dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego działających na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec, 

6) liczba działań podejmowanych w ramach współpracy z  Klubem Integracji Społecznej,  

7) liczba dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczących w programach edukacyjno – profilaktycznych, 

8) liczba porad udzielonych w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, 

9) liczba ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych kampanii edukacyjno – profilaktycznych, których 

uczestnikiem jest Gmina Miejska Mielec,  

10) liczba uczestników szkoleń, kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

11) liczba podmiotów współpracujących w ramach realizacji Programu, 

12) liczba organizacji pozarządowych i instytucji wspartych finansowo i rzeczowo przy realizacji zadań 

Programu, 

13) liczba interwencji podejmowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, 

14) liczba podejmowanych działań zmierzających do wszczęcia postępowania w związku  

z naruszeniem art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

 

 

ŚRODKI PRZEWIDZIANE NA REALIZACJĘ PROGRAMU – 1 500 000 zł 

Całkowity koszt przeciwdziałania Alkoholizmowi – 1 230 816 zł 

Całkowity koszt Przeciwdziałania Narkomanii – 269 184 zł 
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Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok  

 
Diagnoza problemów uzależnień oraz związanych z nimi zagrożeń na terenie 

Gminy Miejskiej Mielec 

 
Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii powinien stanowić najlepiej dostosowaną do 

warunków lokalnych odpowiedź na problemy związane z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków 

z uwzględnieniem ich środowiskowej specyfiki. W tym celu przeprowadzona została diagnoza 

problemów uzależnień oraz związanych z nimi zagrożeń na terenie Gminy Miejskiej Mielec.  

 

Miasto Mielec jest Gminą Miejską i Miastem Powiatowym, położonym w południowo - wschodniej 

części Polski w województwie podkarpackim. Powierzchnia miasta wynosi 46,89 km2 , miasto liczy 

58 210  mieszkańców (stan na 23.10.2020 r. wg. Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Mielcu). 

Przeprowadzenie analizy problematyki uzależnień ma na celu dostarczenie rzetelnych informacji 

przydatnych do zaplanowania i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Diagnoza powstała w oparciu o materiały 

własne Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, dane z badań 

monitoringowych oraz informacje i dane liczbowe otrzymane od podmiotów współpracujących przy 

realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: 

• Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, 

• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, 

• NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu, 

• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 

1. Środki psychoaktywne w Polsce 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szkodliwe używanie alkoholu jest przyczyną ponad 

3 mln zgonów rocznie a także wielu chorób oraz niepełnosprawności powiązanych z utrzymującym się 

wysokim spożyciem alkoholu. Według WHO priorytetem w obszarze zdrowia publicznego jest 

wdrażanie skutecznych strategii w kierunku redukcji skali szkodliwego używania alkoholu 

w społeczeństwie.  

Z badań wynika, że  nadużywanie  substancji psychoaktywnych  w  tym  alkoholu,  może dotyczyć  ponad  

3 milionów Polaków. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. 

Z kolei 2,5 mln osób w naszym kraju nadużywa alkoholu, a 700-900 tys. osób jest uzależnionych. 

Spożycie alkoholu na jedna osobę od około 4 lat utrzymuje się na stałym, ale wysokim poziomie powyżej 

9 litrów rocznie. Zdaniem specjalistów z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

około 15 % Polaków wypija rocznie powyżej 12 litrów stuprocentowego alkoholu a takie ilości są 

zdecydowanie ryzykowne i powodują w sposób nieuchronny dużą ilość szkód i zagrożeń. Wielkość tych 
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szkód jest związana z rozmiarami i stylem konsumpcji napojów alkoholowych, ale zależy również od 

skuteczności i zasięgu działań profilaktycznych i naprawczych.5 

Tabela 1. Średnie roczne spożycie napojów alkoholowych na 1 mieszkańca w litrach. 

Lata Wyroby spirytusowe (1) Wino i miody pitne (1) Piwo (1) 

2010 3,2 7,0 90,5 

2015 3,2 6,3 99,1 

2019 3,7 6,2 97,1 

 

 

Wykres 1.Średnie roczne spożycie napojów alkoholowych na 1 mieszkańca w litrach. 

Na podstawie danych szacunkowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych kształtują się 

następująco6 

Tabela 2. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych. 
(Wartości wyliczone zgodnie z  założeniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie danych GUS) 

 
w Polsce 

38,6 mln 

w mieście do 

100 tys. mieszk. 

w mieście 

Mielec 

Liczba osób uzależnionych od alkoholu 
ok. 2% 

populacji 
ok. 800 tys. ok. 2 000 osób 

ok. 1 164 

osoby 

Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika 

(współmałżonkowie, rodzice) 

ok. 4% 

populacji 
ok. 1,5 mln ok. 4 000 osób 

ok. 2 328 

osób 

Dzieci wychowujące się w rodzinach 

alkoholików 

ok. 4% 

populacji 
ok. 1,5 mln ok. 4 000 osób 

ok. 2 328 

osób 

Osoby pijące szkodliwie 5-7% populacji 2-2,5 mln 
5 000-7 000 

osób 
2 910-4 074 osób 

Ofiary przemocy domowej  

w rodzinach z problemem 

alkoholowym 

2/3 osób 

dorosłych oraz 

2/3 dzieci z tych 

rodzin 

Razem ok. 

2 mln osób: 

dorosłych 

i dzieci 

ok. 5 300 osób: 

dorosłych 

i dzieci 

ok. 3 085 

osób: dorosłych 

i dzieci 

 
5 http://www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-raporty/134-polskie-problemy-alkoholowe 
6 www.parpa.pl 

Wyroby spirytusowe Wino i miody pitne Piwo

3,2 7

90,5

3,2 6,3

99,1

3,7 6,2

97,1

2010 2015 2019
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Przedstawione powyżej dane pokazują, iż w Mielcu różne kategorie problemów alkoholowych mogą 

dotyczyć około 13 000 osób, co stanowi około 22% wszystkich jego mieszkańców. 

Z najnowszego raportu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN)  o stanie narkomanii 

w Polsce z  2019 r. wynika, że: 

1. w polskim społeczeństwie konsumpcja napojów alkoholowych jest o wiele bardziej 

rozpowszechniona niż używanie narkotyków; 

2. skala używania narkotyków w Polsce na tle innych krajów UE nie jest duża. W przypadku używania 

narkotyków w populacji generalnej marihuana  jest o wiele bardziej  rozpowszechniona niż pozostałe 

nielegalne substancje psychoaktywne; 

3. liczba problemowych użytkowników  narkotyków  pozostaje na stałym poziomie z jednym 

z niższych wskaźników na 100 tysięcy mieszkańców w Europie; 

4. Polska ma również niskie wskaźniki zgonów z powodu narkotyków, jak również zakażeń HIV 

z powodu używania narkotyków w iniekcjach; 

5. wśród osób  zgłaszających się do leczenia  najczęściej powodem zgłoszeń są trzy grupy substancji, tj. 

stymulanty, marihuana i haszysz oraz opiaty; 

6. dane dotyczące używania nowych substancji psychoaktywnych (NSP) tzw. „dopalaczy” pokazują 

spadek liczby zatruć. Po rekordowym pod względem liczby 2015 roku tj. 7 206 przypadków za okres 

od stycznia do listopada 2019 roku odnotowano 2178 zatruć. 

 

Wykres 2. Dane dotyczące używania nowych substancji  psychoaktywnych  (tzw. „dopalacze”)  
w latach 2010 -2019 (listopad). 

Źródło: Ośrodek kontroli zatruć, Warszawa 

 

2. Młodzież, a substancje psychoaktywne  

Poniższe dane pochodzą z raportu „Alkohol i narkotyki w życiu młodzieży szkół podstawowych na 

terenie miasta Mielca”, który został przeprowadzony na przełomie września i października 2019 roku 

przez NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu 

 

Badanie objęło młodzież szkolną siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej z terenu miasta Mielca. 

2015 2016 2017 2018 2019

7206

4369 4324 4260

2178
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Próba uczniów poddanych badaniu liczyła 315 w klasach siódmych (w tym 175 dziewcząt i 140 

chłopców) oraz 366 uczniów klas ósmych (173 dziewczęta i 193 chłopców). Ogółem w badaniu 

uczestniczyło 681 respondentów, co stanowi 2/3 populacji uczniów w tym roczniku. 

Tabela 3. Liczba uczniów poddanych badaniu z podziałem na płeć. 

Szkoła Podstawowa Klasy VII Klasy VIII 
Ogółem 

badanych 

Dziewczęta  175 173 

681 Chłopcy  140 193 

Razem  315 366 

 

Napoje alkoholowe okazały się najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród 

badanej młodzieży szkolnej. Takie doświadczenia deklaruje 37,2% badanej grupy (253 osób). Analiza 

danych w przedziałach wiekowych dostarcza nam wiedzy, iż próby picia ma za sobą 31,1% 

siódmoklasistów i 42,3% uczniów klas ósmych.  

 

 

Wykres 3. Znajomość smaku alkoholu (odsetek badanych). 

 

Analizując strukturę wiekową inicjacji alkoholowej badanej młodzieży za najbardziej krytyczny okres 

można uznać 12,5 rok życia, który przypada na przełom szóstej i siódmej klasy szkoły podstawowej , co 

stanowi ważne wskazanie dla oddziaływań profilaktycznych. 

 

Udzielone odpowiedzi w kategorii „tak” dostarczyły nam informacji o strukturze spożycia napojów 

alkoholowych, z których wynika, że najczęściej spożywanym alkoholem w obu grupach wiekowych jest 

piwo następnie wino i na końcu wódka. 

klasy VII klasy VIII ogółem

67,9

57,7
62,4

31,1

42,3
37,2

nie piłem nigdy tak piłem
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Wykres 4. Struktura spożycia alkoholu przez badanych (odsetek badanych). 

 

Niezmiernie ważne z punktu ograniczenia używania substancji psychoaktywnych przez 

młodzież jest poznanie ich źródeł dostępności (wykres 5). Zadano ankietowanym pytanie: Jeśli 

kupowałeś alkohol dla siebie lub kogoś innego – czy sprzedano ci alkohol? Jak wynika z poniższych 

danych jedynie 11% badanych podjęło próbę zakupu alkoholu z czego 2,5% - kupiło go. Na podobnym 

poziomie plasują się wyniki w poszczególnych grupach wiekowych. Z analizy jakościowej wynika, że 

próby zakupu częściej podejmowali chłopcy niż dziewczęta. Na szczególną uwagę zwracają wyniki 

w kategorii „nie kupowałem” we wszystkich kategoriach – bez mała 90% badanych nie podejmowało 

prób zakupu. 

 

Wykres 5. Próby zakupu alkoholu przez respondentów (odsetek badanych). 

 

klasy VII klasy VIII ogółem

84,7
76,8 79,8

42,9 40,1 41,1

29,6
34,8 32,8

piwo wino wódka

klasy VII klasy VIII ogółem

88,3 89,6 89

2,2 2,7 2,5
9,5 7,7 8,5

nie kupowałem/am tak - kupiłem/am nie - nie sprzedano
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Z zebranego materiału wynika, iż znaczną rolę w inicjacji alkoholowej respondentów w obu grupach 

wiekowych - odgrywają ich „rodzice” (klasy VII – 39,8%, klasy VIII – 31%, cała populacja badanych– 

34,4%), na drugim miejscu „własna ciekawość” u siódmoklasistów (29,6%) i „koledzy i koleżanki”  

u ósmoklasistów. Analizując dane w odniesieniu do całej ogółu badanych na pierwszym miejscu 

są ”rodzice”, następnie „własna ciekawość” i „rówieśnicy”. Na szczególną uwagę, zasługuje wysoki 

wskaźnik w kategorii „rodzice” jako osoby sprzyjające inicjacji alkoholowej wśród badanych. Z danych 

wynika że co trzeciej osobie deklarującej użycie, alkohol podał rodzic. 

Tabela 4. Osoba uczestnicząca w inicjacji alkoholowej badanych (odsetki badanych). 

Kto po raz pierwszy poczęstował Cię 

alkoholem (odsetki badanych) 
Klasy VII Klasy VIII Ogółem badanych 

rodzice 
39,8 31,0 34,4 

rodzeństwo 
1,0 3,9 2,8 

dalsza rodzina 
13,3 15,5 14,6 

kolega, koleżanka 
15,3 27,1 22,5 

nowi znajomi 
1,0 6,5 4,3 

sam 
29,6 20,0 23,7 

 

Chcąc uzyskać pełny obraz doświadczeń respondentów z substancjami psychoaktywnymi zadano im 

pytanie o osobisty kontakt z substancjami nikotynowymi. Do kontaktów z legalnymi substancjami 

psychoaktywnymi (nikotyna) przyznało się 26,6% badanych nastolatków. Rozpatrując dane 

z podziałem na wiek do kontaktów z nikotyną przyznało się 19,7% siódmoklasistów, 32,5% 

ósmoklasistów. 

 

Wykres 6.Deklaracja użytkowania nikotyny (odsetek badanych). 

klasy VII klasy VIII ogółem

80,3

67,5

73,4

19,7

32,5
26,6

tak paliłem/am nie paliłem/am
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Biorąc pod uwagę płeć respondentów, wynika, że po papierosy częściej i wcześniej (średnia wieku –  

12 r.ż.) sięgają chłopcy (w obu grupach wiekowych) niż ich rówieśniczki (powyżej 13 r.ż.).  

 

Dokonano analizy jakościowej uzyskanych danych, z których wynika, że młodzież zdecydowanie 

wybiera e-papierosy (95% deklaracji użycia), a w dalszej kolejności tradycyjne wyroby tytoniowe 

(tabela 5). Niejednokrotnie młodzież wskazuje na znajomość obu rodzajów używek.  

Tabela 5. Używanie wyrobów tytoniowych przez nastolatków deklarujących palenie (odsetki badanych). 

Czy kiedykolwiek paliłeś papierosy, 

jeśli tak, to były to: Klasy VII Klasy VIII 
Ogółem 

badanych 

papierosy 7,6 15,3 44,2 

e-papierosy 18,4 31,1 95,0 

 

Jednym z kluczowych pytań ankiety było pytanie dotyczące wieku pierwszego doświadczenia 

respondentów z papierosami lub innymi wyrobami nikotynowymi. Jak wynika z analizy jakościowej 

zebranego materiału (z uwzględnieniem kryterium: wiek i płeć) okresem najbardziej krytycznym dla 

używania nikotyny jest 12 rok życia. Uwagę zwraca fakt, że w przypadku inicjacji alkoholowej 

i nikotynowej wiek jest zbieżny. Wiedza na temat krytycznego okresu, w którym najczęściej dochodzi 

do inicjacji jest niezmiernie ważna dla skuteczności działań profilaktycznych. Chcąc skutecznie 

zapobiegać sięganiu przez młodzież po środki psychoaktywne działania profilaktyczne należy 

rozpoczynać w wieku poprzedzającym  inicjację. 

 Dopełniającym elementem diagnozy środowiska młodzieżowego było pytanie o substancje 

psychoaktywne czyli narkotyki i dopalacze. W ostatnim czasie w mediach wiele mówi się 

o ekspansywnym rozwoju rynku substancji nielegalnych i ich marketingu wśród uczniów. Intencja 

pytania o propozycje była weryfikacją tych doniesień. Zapytano respondentów: Czy kiedykolwiek 

proponowano ci spróbowanie lub nabycie środków psychoaktywnych? Wyniki przedstawiono 

w sposób graficzny na poniższym wykresie 7. 

 

Wykres 7. Propozycje użycia narkotyku (odsetek badanych). 

klasy VII klasy VIII ogółem

8,3 7,9 8,1

91,7 92,1 91,9

tak nie
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Najwyższy wskaźnik odnotowano w grupie uczniów klas VII – 8,3%, nieznacznie niższy wśród 

ósmoklasistów – 7,9%. Analizując propozycje nabycia narkotyków pod względem płci - nie odnotowano 

znaczących różnic. Rozpatrując wyniki globalnie 8,1% nastolatków w wieku 13/14 lat otrzymało 

propozycję zażycia narkotyków lub dopalaczy. Dostawcą środków psychoaktywnych w głównej mierze 

okazali się „koledzy i koleżanki”, „obce osoby” oraz „gospodarze zabaw i imprez” i „sympatie 

badanych”. (tabela 7). Analogiczny rozkład kategorii odnotowano przy kryterium podziału na płeć. 

Jednak wart uwagi jest, bez mała trzykrotnie wyższy wynik dziewcząt (11,1%) w kategorii „gospodarz 

imprezy” niż u chłopców (3,8%), co może świadczyć, że dziewczęta częściej spotykają się z propozycją 

użycia narkotyku podczas zabawy niż ich rówieśnicy. 

 

Tabela 6. Dostawcy środków psychoaktywnych dla respondentów (odsetki badanych). 

Od kogo dostałeś pierwszy 

narkotyk (odsetki badanych) 
Klasy VII Klasy VIII 

Ogółem 

badanych 

kolegi, koleżanki 50,0 72,4 63,0 

swojej dziewczyny, chłopaka 11,5 0,0 5,6 

gospodarza imprezy 7,7 10,3 9,3 

obcej osoby 26,9 13,8 20,4 

rodzeństwa 0,0 0,0 0,0 

kogoś z dalszej rodziny 3,8 3,4 3,7 

 

Dzięki uzyskanym wynikom i dokonanej analizie ilościowej i jakościowej materiału empirycznego można 

sprecyzować następujące wnioski dla badanej populacji młodzieży:  

1. dokonane podsumowanie badań dotyczących rozpowszechnienia i używania substancji 

psychoaktywnych wskazuje, iż napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją 

psychoaktywną używaną przez badaną  młodzież; 

2. wyniki wskazują na znacznie wyższy poziom rozpowszechnienia używania substancji legalnych niż 

nielegalnych. Do znajomości smaku alkoholu przyznaje się 253 respondentów, co stanowi 37,2% 

badanej populacji. Inicjację alkoholową ma za sobą 31,1%% siódmoklasistów i 42,3% ósmoklasistów. 

Najbardziej krytycznym okresem dla podejmowanych prób inicjacji alkoholowej jest 12,5 rok życia, 

co przypada na naukę w klasie szóstej szkoły podstawowej. Jednak analiza deklaracji 

z uwzględnieniem płci badanych, dostarcza informacji o wcześniejszych próbach podejmowanych 

przez dziewczęta, a co za tym idzie próg graniczny inicjacji alkoholowej obniża się do 11,6 roku życia. 

Podobne wskazania odnotowaliśmy dla inicjacji nikotynowej (chłopcy wcześniej sięgają po nikotynę 

– 12 r.ż., natomiast dziewczęta – powyżej 13 r.ż.); 

3. większość badanych deklaruje, iż nie podejmowała prób zakupu alkoholu (bez mała 90%), a podjęte 

próby zakupu ok 11%, tylko w 2,5% zakończyły się „sukcesem” zakupu. Wśród preferowanych 

trunków dominuje piwo, następnie wino i wódka; 
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4. „Rodzice”, „własna ciekawość” oraz namowa „kolegów i koleżanek” stanowiły główną siłę 

napędową inicjacji alkoholowej, natomiast  w inicjacji nikotynowej – na pierwszym miejscu 

odnotowano wpływ „rówieśników”, „rodzeństwa” i „własną ciekawość”. Na szczególną uwagę 

zasługuje wysoki wskaźnik wpływu „rodziców” na inicjację alkoholową, co wymaga pogłębionej 

analizy zjawiska; 

5. miejscami sprzyjającymi do kontaktów z substancjami psychoaktywnymi okazał się dom badanych 

(wysoki wskaźnik we wszystkich grupach) oraz miejsca na świeżym powietrzu (podwórko, dworzec), 

następnie uroczystości rodzinne i prywatki; 

6. w chwili badania do znajomości z substancjami nikotynowymi przyznał się co czwarty badany 

nastolatek (26,6%). Analizując dane z podziałem na wiek odnotowujemy bez mała dwukrotny wzrost 

w grupie czternastolatków (32,5%) w porównaniu do ich młodszych rówieśników z klas VII (19,7%). 

Młodzież preferuje w przeważającej większości e-papierosy niż tradycyjne wyroby  nikotynowe. 

Niejednokrotnie młodzież wskazuje na znajomość obu rodzajów używek. W inicjacji nikotynowej 

dominujący wpływ mają rówieśnicy, rodzeństwo i własna ciekawość. Krytycznym wiekiem jest  

12 rok życia; 

7. badana młodzież spotyka się przede wszystkim z propozycjami picia alkoholu i palenia papierosów. 

Propozycje nabycia lub użycia substancji nielegalnych (narkotyków i dopalaczy) pojawiają się 

znacznie rzadziej. Z bezpośrednią namową wzięcia środka odurzającego spotkało się 8,1% ogółu 

badanych. Uwzględniając kryterium wiekowe,  z propozycją nabycia lub użycia narkotyku spotkało 

się 8,3% siódmoklasistów i 7,9% ósmoklasistów. Dostawcą środków w głównej mierze okazali się 

rówieśnicy, obce osoby oraz sympatie (chłopak, dziewczyna) oraz gospodarze zabaw i imprez. Wart 

odnotowania jest bez mała trzykrotny wyższy wynik  propozycji użycia narkotyków przez dziewczęta 

podczas imprez (dziewczęta - 11,1%; chłopcy – 3,8%); 

8. młodzież jest dość dobrze zorientowana w skali zagrożeń wynikających z używania substancji 

psychoaktywnych, choć zdecydowana większość badanych ujawnia pozytywne oczekiwania 

związane z alkoholem uważając, że stają się po nich odważniejsi i silni oraz bardziej weseli. 

Wymieniając negatywne konsekwencje, badani wskazują głównie na kategorię: „popadają 

w konflikty i bójki”. Przekonania na temat motywów picia młodych ludzi wskazują jako źródło: 

„ucieczkę od problemów”, w następnej kolejności „chęć bycia akceptowanym w grupie rówieśniczej” 

i „ciekawość”, co jest związane z okresem rozwojowym. Wysoki wskaźnik w trzech grupach 

dotyczący ucieczki od problemów w „świat używek”, może wskazywać na deficyty 

w umiejętnościach interpersonalnych, potrzebnych do radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi 

i emocjami. Czynniki te odgrywają znaczącą rolę  w kreowaniu postaw i oczekiwań młodych ludzi 

w stosunku do substancji psychoaktywnych. Warto pamiętać, że dzieci w swym postępowaniu są 

bardziej skłonne wzorować się na konkretnych zachowaniach osób znaczących (dorosłych, kolegów) 

niż na ich ustnych przekazach. 

3. Rynek napojów alkoholowych w Gminie Miejskiej Mielec 

Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisy prawa miejscowego, 

tj.: 

1) Uchwała Nr LI/520/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej  liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
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w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Mielec; 

2) Uchwała Nr LI/521/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia 

zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Mielec miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

Poniża tabela zawiera informację o limitach i liczbie punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Miejskiej Mielec. 

Tabela 7. Liczba udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Mielcu. 

 2019 r. 
2020 r.  

(stan na 27.10.2020 r.) 

Maksymalna liczba zezwoleń, 

uchwalona na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży:  

Ustalony limit 
Wykorzystany 

limit 

Ustalony 

limit 

Wykorzystany 

limit 

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na 

piwo  
80 73 80 70 

powyżej 4,5% do 18% zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa)  
65 42 65 40 

Powyżej 18 % zawartości alkoholu  65 40 65 39 

Maksymalna liczba zezwoleń, 

uchwalona na terenie Gminy 

Miejskiej Mielec na sprzedaż 

napojów  alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży: 

 

 

Ustalony limit 

 

 

Wykorzystany 

limit 

 

 

Ustalony 

limit 

 

 

Wykorzystany 

limit 

do 4,5% zawartości alkoholu oraz na 

piwo 
100 88 100 90 

powyżej 4,5% do 18% zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
75 65 75 67 

powyżej 18 % zawartości alkoholu 75 67 75 69 

Źródło: Wydział Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Mielcu 

Ważnym elementem długofalowej polityki Gminy Miejskiej Mielec  jest wzmocnienie przestrzegania 

przepisów prawa przez podmioty gospodarcze zajmujące się sprzedażą detaliczną alkoholu. W 2019 

roku przeprowadzono 114 kontroli w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie miasta Mielca. W przeważającej większości przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości. W pojedynczych przypadkach podczas dokonywanych kontroli stwierdzono 

m.in. brak wywieszek informujących o szkodliwości alkoholu dla zdrowia, nie posiadano w punkcie 

sprzedaży alkoholu oryginałów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach procedury 

kontrolnej przeprowadzono obserwację lokali gastronomicznych w zakresie przestrzegania 

postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze szczególnym 
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uwzględnieniem zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Uwag i nieprawidłowości w tym 

zakresie w czasie kontroli nie stwierdzono. Ponadto zespół pomiarowo - kontrolny Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu w ramach prowadzonej akcji edukacyjno – 

profilaktycznej skierowanej do sprzedawców napojów alkoholowych  odwiedził 34 punkty sprzedające 

i podające napoje alkoholowe przeprowadzając rozmowy edukacyjno - motywacyjne oraz przekazując 

materiały informacyjno – edukacyjne. 

4. Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu 

Celem działalności Ośrodków Pomocy Społecznej jest wspieranie osób i rodzin w trudnych sytuacjach 

życiowych. W części rodzin korzystających z pomocy społecznej występuje problem uzależnienia od 

alkoholu. Poniżej w tabeli zawarte zostały dane pozyskane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mielcu.   

Tabela 8. Dane statystyczne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. 

Podejmowane działania 2018 r. 2019 r. 

Liczba rodzin korzystających z pomocy pieniężnej, objętych tą pomocą 

z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej 

jednego członka rodziny 

40 41 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych z osobami uzależnionymi od 

alkoholu 
55 25 

 

 

Wykres 8. Działania podejmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu. 

Jak pokazują dane statystyczne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w 2019 roku 

o jedną zwiększyła się liczba rodzin korzystających z pomocy pieniężnej, objętych tą pomocą  

z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego członka rodziny. Natomiast 

znacząco, bo o około 45% zmniejszyła się liczba kontraktów socjalnych zawartych z osobami 

uzależnionymi od alkoholu. 

5. Działania podejmowane przez NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu 

Na terenie Gminy Miejskiej Mielec funkcjonuje NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień  

liczba rodzin korzystających z 
pomocy pieniężnej, objętych tą 
pomocą z powodu uzależnienia 
lub nadużywania alkoholu przez 

co najmniej jednego członka 
rodziny

liczba zawartych kontraktów 
socjalnych z osobami 

uzależnionymi od alkoholu

40
55

41

25

2018 2019
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w Mielcu. Poniżej w tabeli przedstawiono dane dotyczące liczby osób korzystających z oferty ww. 

Ośrodka. 

Tabela 9. Dane statystyczne z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu. 

Kategoria 
2018 r. 2019 r. 

Mężczyzn Kobiet Mężczyzn Kobiet 

Uzależnieni zarejestrowani ogółem 397 77 425 84 

Współuzależnieni zarejestrowani 

ogółem 
32 202 25 210 

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) 10 39 1 59 

Osoby doświadczające przemocy 0 19 0 12 

Uzależnieni jednocześnie od 

alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych 

28 4 38 1 

Osoby z rozpoznaniem 

patologicznego hazardu 
7 1 12 0 

Uzależnienie od Internetu 1 0 1 1 

 

Analizując dane uzyskane z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu, dostrzec można 

zwiększenie się liczby uzależnionych mężczyzn korzystających z oferty Ośrodka o 7% i niewielki wzrost 

liczby uzależnionych kobiet. Na zbliżonym poziomie w latach 2018 i 2019 pozostaje liczba osób 

współuzależnionych. Widoczny jest prawie 23 % wzrost liczby Dorosłych Dzieci Alkoholików 

zarejestrowanych w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu, a także o prawie 22%  zwiększyła 

się liczba uzależnionych jednocześnie od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. 

Wykres 9. Uzależnieni zarejestrowani ogółem. 

kobiety mężczyźni

77

397

84

425

2018 2019
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6. Działania podejmowane przez Komendę Powiatową Policji w Mielcu 

Dane statystyczne uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu z lat 2018 i 2019 zamieszczone 

zostały w tabeli poniżej. 

Tabela 10. Dane statystyczne z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. 

Podejmowane działania 2018 r. 2019 r. 

Liczba nietrzeźwych osób poniżej 18 roku życia zatrzymanych lub 

odwiezionych do domów rodzinnych 
14 18 

Liczba umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w celu 

wytrzeźwienia 
116 239 

Liczba wypadków / kolizji drogowych, które miały związek z alkoholem 4/40 8/44 

Liczba wniosków skierowanych do Sądu: 

1. art.87§1 KW 7 
21 20 

2. art. 87§1a KW8 68 112 

3. art. 87§2 KW9 8 14 

4. art. 178 a § 1 KK10 109 99 

Liczba przeprowadzonych interwencji domowych, w tym 

sporządzonych formularzy „Niebieska Karta -A” 
  906/289 1719/146 

Liczba wszczętych postępowań w związku z popełnieniem przestępstw 

przemocy w rodzinie, w tym zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia 
141/61 127/58 

Liczba osób ukaranych za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych 

ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(mandat karny /wniosek do sądu) 

183/17 76/49 

 

 

7 Art. 87. § 1 KW Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd 
mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 
złotych. 

8 Art. 87 § 1a. KW Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie 
działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż 
określony w § 1. 

9Art. 87 § 2. KW Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na 
drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1 podlega karze 
aresztu do 14 dni albo karze grzywny. 

10 Art.  178a. KK  [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego] 

§  1  Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd 
mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2 
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Wykres 10. Liczba wypadków / kolizji drogowych, które miały związek z alkoholem. 

 

Dane pochodzące z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu wskazują, że o 4 osoby wzrosła liczba 

nietrzeźwych osób poniżej 18 roku życia zatrzymanych lub odwiezionych do domów rodzinnych. 

Znacząco wzrosła liczba umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w celu 

wytrzeźwienia, natomiast na zbliżonym poziomie pozostała liczba kolizji związanych  z używaniem 

alkoholu, przy 100 % wzroście liczby wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu.  

O 64 % wzrosła liczba wniosków skierowanych do Sądu z art. 87§1a Kodeksu Wykroczeń dt. 

prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. Natomiast  o ponad 41 % zmalała liczba osób ukaranych 

mandatem za spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych ustawą o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rok 2019 przyniósł znaczny wzrost interwencji 

domowych z jednoczesnym zmniejszeniem o 50 % sporządzonych formularzy „Niebieska Karta -A”. 

7. Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Mielcu 

Informacje o problemie alkoholowym w środowisku lokalnym można pozyskać również z danych 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W wyniku uzależnienia od alkoholu 

dochodzi do zachowań ryzykownych, które mogą spowodować rozkład życia rodzinnego, demoralizację 

małoletnich, uchylanie się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny czy systematyczne zakłócanie 

spokoju lub porządku publicznego. Poniżej tabela zawierająca dane pozyskane z Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu. 

Tabela 11. Dane statystyczne z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 2018 r. 2019 r. 

Liczba spraw dotyczących problematyki nadużywania alkoholu przez mieszkańców 

Gminy Miejskiej Mielec, którymi zajmowała się GKRPA 

 w Mielcu  

84 137 

Liczba osób, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy interwencyjno - 

motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu 
53 99 

2018 2019

4
8

40
44
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Liczba wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego w Mielcu o zastosowanie 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego 

11 9 

Liczba grup roboczych utworzonych w celu udzielenia pomocy w rodzinie 

w indywidualnych przypadkach, do których powołani zostali członkowie Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 

88 129 

 

 

 

Wykres 11. Liczba spraw dotyczących problematyki nadużywania alkoholu przez 
mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, którymi zajmowała się GKRPA w Mielcu. 

 

Wykres 12. Liczba osób, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy interwencyjno - motywujące  
w związku z nadużywaniem alkoholu. 

 

84

137

2018 2019

53

99

2018 2019
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Dane z lat 2018-2019 pochodzące z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Mielcu pokazują ogólną tendencje zwyżkową w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu.  

O 63 % zwiększyła się liczba spraw dotyczących problematyki nadużywania alkoholu przez mieszkańców 

Gminy Miejskiej Mielec, którymi zajmowała się  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Mielcu. Zwiększyła się również liczba grup roboczych, utworzonych  

w celu udzielenia pomocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, do których powołani zostali 

członkowie Komisji (około 46 % więcej). Złożono 9 wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego  

w Mielcu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. W 2018 roku złożonych wniosków było o 2 mniej. 

Ponadto: 

Istotnym i ważnym działaniem podejmowanym od wielu lat w Gminie Miejskiej Mielec jest wspieranie 

działalności Placówek Wsparcia Dziennego prowadzonych przez lokalne organizacje pozarządowe 

i kościelne. Celem działalności Placówki Wsparcia Dziennego jest wspieranie rodziny w opiece 

i wychowaniu dziecka, szczególnie takiej, w której występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. 

Poprzez uczestnictwo dziecka w placówce otrzymuje ono wsparcie w prawidłowym rozwoju, nabywa 

umiejętności pokonywania codziennych trudności, niweluje deficyty w nauce a także uczy się poprzez 

zabawę. 

Na terenie Gminy Miejskiej Mielec w 2019 roku funkcjonowało 14 placówek wsparcia dziennego 

z wsparcia których skorzystało 308 dzieci. 

Placówki prowadzone są  w 3 formach: 

1. Połączonej – opiekuńczo-specjalistycznej – 1 

2. Opiekuńczej – 5 

3. Pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę – 8 

Tabela 12. Placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 

Forma placówek 
Liczba 
placówek 

Liczba 
miejsc 

Liczba osób, które 
skorzystały z PWD 

Specjalistyczno-
opiekuńcza 

1 45 51 

Opiekuńcza 5 111 137 

Pracy podwórkowej 8 120 120 

Ogółem 14 276 308 

 

8. Wnioski: 

Na podstawie przedstawionego materiału można sformułować następujące wnioski dotyczące 

profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom:  

1) Kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia wrażliwości społecznej na spożywanie 

alkoholu przez dzieci i  młodzież poprzez: 

a) stymulowanie społecznej odpowiedzialności mieszkańców  w kwestii reagowania w sytuacjach 

spożywania alkoholu przez osoby nieletnie; 
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b) wzmocnienie mechanizmów kontroli przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu i wyrobów 

tytoniowych osobom nieletnim; 

c) wzmocnienie współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi, dotyczące oddziaływań 

wychowawczo –profilaktycznych uwrażliwiających  rodziców na  kwestię zjawiska udziału 

rodziców w inicjacji alkoholowej swoich dzieci; 

2) dalsza kontynuacja i rozszerzenie  działań profilaktycznych nakierowanych na podwyższenie wieku 

inicjacji alkoholowej i nikotynowej wśród młodzieży, szczególna uwagę w trakcie oddziaływań 

profilaktycznych należy zwrócić na rozwijanie umiejętności interpersonalnych i społecznych wśród 

młodzieży jako czynnika chroniącego przed poszukiwaniem rozwiązań problemów w „świecie” 

używek; 

3) wyposażenie wychowawców, nauczycieli i pedagogów w różnorodne narzędzia i techniki pracy 

profilaktycznej z młodzieżą i rodzicami, poprzez podnoszenie ich kwalifikacji na drodze organizacji 

lub prowadzenia szkoleń, kursów przygotowujących do pracy w środowisku lokalnym.  

4) systematyczne monitorowanie zachowań młodzieży w zakresie problematyki uzależnień, 

modyfikowanie zakresu podejmowanych działań profilaktyczno-interwencyjnych i określanie ich 

skuteczności; 

5) wzmocnienie działań mających na celu ograniczenie zjawiska nietrzeźwości na drogach m.in. 

poprzez:  

a) uwrażliwienie mieszkańców gminy na problem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu 

i jego społeczne i prawne konsekwencje – kampania edukacyjna; 

b) cykliczne spotkania dla kandydatów na kierowców z osobami aktywnie działającymi  

w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

6) dalsze finansowanie działalności placówek wsparcia dziennego  a także prowadzenie działań dla 

dzieci i młodzieży z grup ryzyka i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

7)  rozszerzenie oferty pomocowej dla mieszkańców oraz rozwijanie bazy lokalowej miejsc oferujących 

pomoc w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień  oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

8) kontynuacja działań prewencyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych –

zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Mielec m. in. poprzez:  

a)  wzmacnianie więzi rodzinnych jako czynnika chroniącego w profilaktyce uzależnień,  

b) podejmowanie międzypokoleniowych działań skierowanych do mieszkańców miasta Mielca, 

c) realizacja ogólnorozwojowych programów i zajęć  promujących zdrowy styl życia, 

stwarzających młodzieży możliwość zaangażowania się w działalność, która daje jej satysfakcję 

i sprzyjają rozwojowi, mających na celu bezpieczne i konstruktywne spędzanie czasu wolnego 

przez dzieci i młodzież, 

d) wspomaganie działalności instytucji i organizacji pozarządowych realizujących działania  

w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień i przeciwdziałania zjawiskom 

przemocy. 

Id: C3839A91-861B-49E2-A904-A913537E0800. projekt Strona 35


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik 1

