
UCHWAŁA NR XLIII/297/2017
RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2018 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r., poz. 
1875) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2018 rok” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Hofbauer
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Załącznik do Uchwały Nr …… 

                                       Rady Miasta Lubań 

                                                                                                                                 z dnia ………………. 
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oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
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Miejski  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na rok 2018 

 

 

 

§ 1. Podstawa prawna  

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2018 r.  został opracowany zgodnie z: 

1) Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), która stanowi kluczowy 

dokument kompleksowo regulujący zagadnienia związane z profilaktyką                       

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 

2) Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 

783 z późn. zm.), która stanowi kluczowy dokument kompleksowo regulujący 

zagadnienia związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii; 

3) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 

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

elementem składowym jest Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które to 

programy funkcjonowały jako odrębne dokumenty przed wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia; 

4) Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769         

z późn.zm.), której zapisy nakładają na Gminę obowiązek opracowania i realizacji 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin        

z grup szczególnego ryzyka; 

5) Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.           

z 2015 r. poz. 1390), w której zawarto zadania własne gminy polegające m.in.  

na inspirowaniu i promowaniu nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz opracowaniu realizacji programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

6) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                           

i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.), która to w działania 

społecznie użyteczne prowadzone przez organizacje pozarządowe w sferze zadań 

publicznych określonych w ustawie wprowadza zadanie w zakresie m.in. 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

7) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, którego 

celem głównym jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce;  

8) Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Lubań na lata 

2017-2025, która jest dokumentem ukierunkowanym na realizację przedsięwzięć                 

w obszarze polityki społecznej w wymiarze długofalowym na terenie miasta Lubań; 

9) Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Lubaniu na lata 2017-2020, którego głównym celem jest 

zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie 

skali tego zjawiska w mieście Lubań; 

10) Programem wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2017-2019, którego 

głównym celem jest tworzenie warunków umożliwiających poprawę sytuacji 
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społecznej rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich wspieranie            

w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez realizowanie skoordynowanej polityki 

społecznej na rzecz wzmocnienia rodziny przez wyspecjalizowane instytucje 

samorządu lokalnego. 

 

§ 2. Wprowadzenie  

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 1996 roku 

wprowadziła obowiązek realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Opracowanie i realizacja takiego programu należy do zadań 

własnych gminy. 

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzone 

w Polsce badania epidemiologiczne pozwalają szacować liczbę osób uzależnionych  

od alkoholu na ok. 600 tys., zaś osób pijących szkodliwie – na ok. 2,5 mln. 

Alkoholizm jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, które w Polsce 

diagnozuje się na podstawie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób                     

i Problemów Zdrowotnych. Zaburzenie to polega na utracie kontroli nad ilością spożywanego 

alkoholu. Dość często jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi  narkomanii, przemocy, 

zachowań ryzykowanych i ubóstwa. Ofiarami uzależnienia są ludzie bez względu na wiek, 

płeć czy status społeczny. Konsekwencje nadużywania alkoholu dotykają nie tylko samych 

uzależnionych, ale również osoby znajdujące się w ich bliższym i dalszym otoczeniu. 

Uznając życie obywateli w trzeźwości i z zapewnieniem bezpieczeństwa w rodzinie  

za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra społeczności lokalnej, organy gminy 

są obowiązane do podejmowania wszelkich działań minimalizujących spożywanie napojów 

alkoholowych oraz innych substancji psychoaktywnych  oraz eliminacji negatywnych 

skutków ich  spożywania. W celu realizacji  działań  na rzecz wychowania w trzeźwości, 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także ich przykrych następstw związanych        

z uzależnieniami organy gminy powinny podejmować współpracę  ze wszelkimi podmiotami, 

których działalność może przyczynić się do osiągnięcia pożądanych efektów.  

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy powinny 

być realizowane poprzez kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje 

obywateli do powstrzymywanie się od spożycia alkoholu i narkotyków;  

2) działalność wychowawczą, zapobiegawczą i funkcyjną;  

3) ograniczenie dostępności alkoholu;  

4) działanie mające na celu leczenie, rehabilitację i readaptację osób uzależnionych; 

ograniczenie szkód zdrowotnych; 

5) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, narkotyków i wszelkich 

substancji psychoaktywnych  i ich usuwanie;  

6) krzewienie pozytywnych postaw wobec zdrowego stylu życia, opartego na zdrowiu 

fizycznym i psychicznym.   

Realizacja Programu finansowana będzie z wpływów uzyskanych za wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

§ 3.  Diagnoza problemów lokalnych w zakresie uzależnień 

 

Diagnoza i analiza problemów lokalnych na terenie miasta Lubań jest podstawą  

do wyznaczania priorytetów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom o zasięgu lokalnym. 
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Miasto Lubań liczy 20 490 mieszkańców (stan na dzień 22.11.2017 r.),w tym 7 994 mężczyzn 

i 9415 kobiet. Stopa bezrobocia w roku 2016 r. wynosiła 11,1%., tj. zarejestrowanych było 

1938 osób bezrobotnych. Sytuacja ta przekłada się na sferę zachowań alkoholowych. Jak 

wynika z badań spadek dochodów, brak perspektyw na przyszłość, przyczyniają się do 

wzrostu skali problemów uzależnień i sprzyjają rozwojowi szeroko pojętych patologii 

społecznych, w tym również stosowaniu przemocy i podejmowaniu zachowań ryzykowanych. 

Mimo, że w porównaniu do roku 2015 stopa bezrobocia spada nie zmniejsza to znacznie 

zachowań patologicznych lub ryzykownych. Współczesny pęd życia   i stres również mogą 

przyczyniać się do zachowań niepożądanych, częstszego sięgania po używki lub 

dopuszczania się zachowań pozornie odstresowujących. 

 

W okresie od czerwca do września 2016 r. na terenie miasta Lubań, Pracownia Badań 

Społecznych SONDA, specjalizująca się w diagnozowaniu problemów społecznych 

przeprowadziła badania wśród lokalnej społeczności z m.in. obszarów uzależnień.  

  

Wyniki badań przeprowadzonych na: 

 

Pracownikach i beneficjentach w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu: 

Głównym problemem społecznym w Lubaniu są niskie dochody pracujących osób – tzw. 

ubogich pracujących; na drugim miejscu wymieniono problem alkoholizmu; na trzecim – 

emigrację z miasta wykształconej młodzieży. 

Dynamika problemów społecznych: według badanych w ostatnich 2-3 latach najbardziej 

nasiliło się zjawisko alkoholizmu. Ważnym narastającym problemem są też niskie dochody 

osób pracujących oraz starzenie się ludności. 

Zdaniem pracowników MOPS w tym okresie nie urosły znacząco kwestie osamotnienia osób 

starszych, niepełnosprawnych, bezdomności, hazardu czy ubożenia ludności. 

Zagrożone grupy: najczęściej problemy społeczne dotyczą całych rodzin, stąd wniosek, że 

istotną kwestią jest problem dezintegracji społecznej, szczególnie widocznej na poziomie 

grup rodzinnych, gospodarstw domowych. Niskie płace, bezrobocie skutkują nie tylko 

emigracjami i rozbiciem rodzin, powodują także zachowania destrukcyjne, jak: alkoholizm, 

przemoc, narkomania. 

Należy podkreślić, że drugą najbardziej zagrożoną skutkami wskazywanych negatywnych 

zjawisk grupą są dzieci. Szczególnie zagrożone problemami społecznymi są osoby będące 

pod opieką rodziny (dzieci, osoby starsze). Zapewne dzieje się tak dlatego, że osłabione 

rodziny tracą wydolność w sprawowaniu pieczy nad ich członkami.  

 

Policjantach, w tym dzielnicowych oraz wśród strażników miejskich: 

 

Według ankietowanych najważniejszym problemem społeczności lokalnej jest właśnie 

alkoholizm części mieszkańców. Inne negatywne lokalne zjawiska to przestępczość 

w społeczności lokalnej (rozboje, kradzieże, włamania), narkomania, problem niskich 

dochodów osób pracujących i patologie zachowań w społeczności lokalnej. 

W ciągu ostatnich 2-3 lat w Lubaniu nasilił się przede wszystkim problem alkoholizmu, 

narkomanii oraz zwiększył się poziom przestępczości. Należy zatem silnie zaakcentować 

konieczność wdrożenia różnych programów miejskich, które by zahamowały, a następnie – 

zmniejszały poziom i zakres problemów społecznych.  

Szczególnym adresatem tych programów powinna być młodzież lubańska, ponieważ 

typowymi dla niej problemami są: picie alkoholu, używanie narkotyków, środków 

odurzających oraz dopalaczy, a także palenie papierosów.  
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Co więcej, w opinii większości badanych, w ostatnich 2-3 latach nasiliły się picie alkoholu, 

używanie narkotyków, środków odurzających lub dopalaczy wśród młodzieży. Niemal co 

drugi z funkcjonariuszy akcentował nasilenie się przestępczości wśród młodzieży, rozbojów, 

włamań, kradzieży, aktów wandalizmu i udziału młodych lubanian w handlu narkotykami, 

używkami.  

Połowa badanych zaakcentowała trudności młodzieży wynikające z wychowywania się 

w środowiskach patologicznych. To kolejna niezwykle istotna informacja, pokazująca 

negatywny wpływ części środowisk rodzinnych na lokalną młodzież oraz – w szerszym 

kontekście – na zwiększenie zagrożeń i problemów społecznych miasta.  

W raporcie zaprezentowano również dane dotyczące zagrożeń dla ogółu ludności i młodzieży                    

w poszczególnych częściach miasta: centrum Lubania; ulic Gajowej, Parkowej, Leśnej, 

Różanej i Kolejowej, ulic Kamiennej, Górskiej i Księgników oraz Osiedla Piastów. Z danych 

tych wynika, że w każdej z tych dzielnic zagrożeniem dla wszystkich mieszkańców jest 

ubóstwo i różne patologie społeczne. Z kolei dla młodzieży z każdej dzielnic typowe 

zagrożenia to: picie alkoholu, zażywanie środków odurzających oraz palenie papierosów.  

 

Wykroczenia i przestępstwa: 

 

Według informacji respondentów, na terenie Lubania dochodzi głównie do następujących 

wykroczeń: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych: zaśmiecania; zakłócania 

porządku publicznego; kradzieży; nieobyczajnych wybryków w miejscu publicznym. 

Dzielnicowi najczęściej odnotowywali spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. 

Policjanci dzielnicowi również najczęściej reagowali na spożywanie alkoholu w miejscach 

publicznych. To kolejne dane wskazujące wyraźnie, że problem spożywania alkoholu jest 

istotnym lokalnym zagrożeniem. 

Ankietowani funkcjonariusze źródła problemów z prawem w zakresie wykroczeń upatrują                 

w: bezrobociu; w alkoholizmie sprawców; wychowaniu się (młodzieży) w środowiskach 

patologicznych; pauperyzacji ludności Lubania. 

W Lubaniu najczęściej dochodzi do takich przestępstw jak: kradzieże; kradzieże 

z włamaniem; niszczenie cudzego mienia, wandalizm. 

Ze względu na szersze kompetencje, większą ilością zgłaszanych różnych przestępstw 

zajmują się badani policjanci dzielnicowi. Są to głównie: kradzieże oraz kradzieże 

z włamaniem. Są to zatem najbardziej typowe przestępstwa popełniane na terenie miasta.       

Z analizy głównych powodów przestępczości wynika, że są one analogiczne, jak  

te w przypadku wykroczeń. Głównie chodzi o bezrobocie, pauperyzację społeczności 

lokalnej, a w mniejszym stopniu powodem jest alkoholizm i narkomania sprawców.  

To bardzo ważne informacje pokazujące, iż nie jest możliwe skuteczne zmniejszenie skali 

wykroczeń i przestępstw bez zmian w lokalnej gospodarce, a szczególnie na lokalnym rynku 

pracy.  

Typowy przestępca w Lubaniu ma problem z alkoholizmem lub z narkomanią, wywodzi się 

ze środowiska patologicznego lub jest osobą bezrobotną.  

Z kolei typowymi ofiarami są osoby starsze, nieporadne, samotne, a także mające problem                   

z alkoholem. W projektach skierowanych do społeczności lokalnej należy uwzględnić przede 

wszystkim te grupy ryzyka, by skutecznie informować o typowych grożących im 

przestępstwach, sposobach przeciwdziałania oraz reagowania, gdy staną się ofiarą czynu 

zabronionego.  
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Uczniach lubańskich szkół: 

 

Jak wynika z diagnozy, stosowanie używek nie jest powszechne w badanych grupach 

rówieśniczych. Według większości uczniów, nikt, prawie nikt lub tylko mniejszość w danej 

szkole pali papierosy, spożywa alkohol lub upija się, spróbowała narkotyków, dopalaczy lub 

innych środków odurzających, albo regularnie je zażywa.  

Uczniowie gimnazjów kilkakrotnie częściej niż ich koleżanki i koledzy ze szkół 

podstawowych ocenili, że ich rówieśnicy palą papierosy, piją alkohol, upiją się czy też 

spróbowało narkotyków. Wiąże się to z pewnością z większą skalą tych zjawisk wśród 

starszych uczniów, ale pytano o subiektywne obserwacje respondentów.   

Osobiste doświadczenia uczniów wskazują na skalę problemu z używkami: uczniowie 

częściej spróbowali alkoholu (aż 34,3%), rzadziej palili papierosa (28,5%). Tylko nieliczni 

respondenci zadeklarowali, że regularnie palą papierosy (6,1%), piją alkohol (5,1%), 

próbowali różnych środków odurzających (5,7%) lub je regularnie zażywają (2,8%). Należy 

jednak podkreślić, że młode osoby z takimi problemami są obecne w badanych placówkach. 

Gimnazjaliści znacznie częściej mieli za sobą inicjację alkoholową oraz spróbowali 

papierosów.  

Na spożywanie alkoholu szczególny wpływ ma środowisko domowe. Warto zaznaczyć, że – 

wbrew potocznym przekonaniom – więcej uczniów miało okazję do spożywania alkoholu 

(i zapewne do inicjacji alkoholowej) na uroczystościach rodzinnych (41,9%) niż 

z rówieśnikami na imprezach, koncertach  i dyskotekach (33,1%).  

Wyniki analizy statystycznej dowiodły, że im więcej i częściej pije się alkohol w domu 

ucznia, tym większa szansa, że doświadczył on już inicjacji alkoholowej. Z kolei na 

uzależnienie uczniów wpływa zaawansowany alkoholizm członka lub członków rodziny.      

W tym przypadku ogromne znaczenie ma uświadamianie również rodziców, których 

zachowania związane z piciem alkoholu mają bardzo istotny wpływ uczniów.  

Typowy uczeń, który chociaż jeden raz w swoim życiu zapalił papierosa, to: nieco częściej 

dziewczyna niż chłopiec; w wieku od 15 lat; z przeciętnym kapitałem kulturowym; ze średnią 

ocen na koniec roku szkolnego poniżej 3,0; gimnazjalista uczęszczający do II lub I klasy.  

Typowi uczniowie, którzy przynajmniej raz spożywali alkohol to: zarówno chłopcy, jak 

i dziewczęta; uczniowie w wieku powyżej 15 lat; osoby ze średnim lub wysokim kapitałem 

kulturowym; ze średnią ocen za rok szkolny poniżej 3,0 lub od 3,0 do 3,5; uczący się 

w gimnazjum, szczególnie w klasach III i II.  

W badaniach odnotowano nikłą część uczniów, którzy próbowali kiedykolwiek narkotyków, 

środków odurzających, dopalaczy (5,7% próby badawczej). Zażywali oni głównie marihuanę 

lub haszysz. Warto zwrócić uwagę, że zażywali oni również tzw. twarde narkotyki, a także 

dopalacze. Poza tym osoby takie zazwyczaj próbują kilku różnych rodzajów środków 

odurzających. Dochodzi zatem do „eksperymentowania” z narkotykami.  

Ankietowani uczniowie zażywali środki odurzające w takich miejscach jak: parki, ulice, 

osiedla.W używaniu narkotyków lub dopalaczy najczęściej towarzyszyli ich rówieśnicy.  

Typowy uczeń z doświadczeniem ze środkami odurzającymi to: zarówno dziewczyna jak          

i chłopiec; głównie w wieku 15 lat i więcej; osoba z niskim i średnim kapitałem kulturowym; 

ze średnią oceną na koniec roku szkolnego do poziomu 3,5; gimnazjalista uczęszczający do 

III klasy. Tacy uczniowie są potencjalnie bardziej narażeni na zażywanie narkotyków.  

Motywy korzystania z używek: badani uczniowie sięgają po papierosy, alkohol oraz środki 

odurzające z tych samych powodów – najczęściej jest to chęć spróbowania czegoś nowego, 

ciekawość oraz postawy hedonistyczne. 
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Nauczycielach i pedagogach z lubańskich szkół: 

 

Zdecydowana większość badanych nauczycieli stwierdziła, że nikt lub prawie nikt z ich 

uczniów nie pije alkoholu, ani nie upija się, nie spróbował, ani regularnie nie zażywa 

narkotyków lub dopalaczy. 

Wszyscy nauczyciele ze szkół podstawowych uznali, że ich uczniowie nie piją alkoholu, nie 

upijają się, nie używają regularnie narkotyków i dopalaczy. Jednocześnie dostrzegli oni, że 

mniejszość uczniów miała styczność z papierosami, narkotykami i spróbowało dopalaczy.  

Jednakże aż około połowa ankietowanych „złapała” swoich uczniów na paleniu papierosów. 

Nieliczni widzieli swoich wychowanków, gdy ci używali narkotyków, pili alkohol, upijali się 

lub byli podczas zażywania dopalaczy. W takich sytuacjach nauczyciele najczęściej 

rozmawiali z uczniem, ale też poinformowali wychowawcę klasy, szkolnego pedagoga oraz 

wezwali rodziców. 

Warto zaakcentować, iż choć większość badanych nauczycieli oceniła pozytywnie swoją 

wiedzę odnoście narkotyków i dopalaczy, to niemal co trzeci z nich odniósł się krytycznie       

i widzi deficyty informacyjne. Są to potencjalni zainteresowani kursami, szkoleniami w tymże 

temacie.  

Co zaskakujące, mniejszym zainteresowaniem cieszyłoby się szkolenie na temat cyber-

przemocy, chociaż jest to jedno z głównych zagrożeń szkolnych wskazywanych wśród 

nauczycieli lubańskich szkół.  

 

Rodzicach uczniów: 

 

Według większości badanych rodziców, nikt, prawie nikt lub tylko mniejszość w danej szkole 

pali papierosy, spożywa alkohol lub upija się, spróbowała narkotyków, dopalaczy i innych 

środków odurzających lub regularnie je zażywa. Problemy te dotyczą tylko mniejszości 

uczniów z placówek objętych diagnozą, co jest zgodne z danymi z I i II etapu badania wśród 

uczniów.  

Zdaniem rodziców gimnazjalistów, ich dzieci kilkakrotnie częściej niż ich koleżanki i koledzy 

ze szkół podstawowych: palą papierosy, piją alkohol, upiją się czy też spróbowały różnych 

środków odurzających. Są to wyniki potwierdzające deklaracje zebrane wśród uczniów 

lubańskich szkół.  

Dominująca część rodziców kiedykolwiek słyszała o marihuanie, haszyszu, heroinie, 

„kompocie”, dopalaczach, LSD, amfetaminie, kokainie, ecstasy, „kleju”, sterydach 

i anabolikach, lekach nasennych o właściwościach odurzających. Połowa badanych słyszała     

o cracku. Co dziesiąty rodzic przyznał się do braku wiedzy tym zakresie.   

Prawie jedna piąta badanych rodziców z obu typów szkół odniosła się krytycznie na temat 

swojej wiedzy o narkotykach, środkach odurzających.  

 

Ponadto z danych przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu 

wynika, że z pomocy finansowo-materialnej tut. Ośrodka w 2016 roku skorzystało: 

- z powodu alkoholizmu 81 rodzin; 

- z powodu innych uzależnień 9 osób; 

Obok uzależnień za najczęstszą przyczyny niewydolności finansowej podopiecznych MOPS 

uznano bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężka chorobę oraz bezradność       

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

W 2017 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu 

wpłynęło 50 wniosków o skierowanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się 
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leczeniu odwykowemu (stan na 22.11.2017 r.). W 2016 roku Sąd Rejonowy w Lubaniu 

zastosował wobec 33 osób obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.  

Ponadto od 2017 roku przy Urzędzie Miasta Lubań działa Punkt Pierwszego Kontaktu dla 

Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia, z którego skorzystało 238 osób (stan na dzień 

22.11.2017 r.). Obok problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, coraz częściej 

interesanci Punktu zgłaszają się z problemem uzależnienia od narkotyków oraz uzależnień 

behawioralnych. 

 

§ 4.  Dystrybucja alkoholu na terenie miasta Lubań 

 

ROK  Limit punktów 

sprzedaży 

Ilość punktów posiadająca zezwolenia  

na sprzedaż napojów alkoholowych  

2015 (do 19 X) -100 detal  

- 45 gastronomia  

- 40 detal 

- 18 gastronomia 

2015 (od 20 X) - 60 detal 

- 30 gastronomia  

- 40 detal 

- 18 gastronomia 

2016 - 60 detal 

- 30 gastronomia 

- 41 detal 

- 23 gastronomia 

2017 (stan na 

dzień 

31.10.2017 r.) 

- 60 detal 

- 30 gastronomia  

- 40 detal 

- 20 gastronomia 

 

 

 

 

Ilość wydanych zezwoleń  w 2015 r. w 2016 r. w 2017 r. (stan 

na 31.10.2017 r.) 

DETAL ABC* 3 22 16 

w tym powyżej 4,5 % 2 15 11 

GASTRONOMIA ABC* 4 16 6 

w tym powyżej 4,5% 2 8 4 

JEDNORAZOWE ABC 6 5 3 

 

 

*A - punkty posiadające zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,  

  B - punkty posiadające zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem  

        piwa),  

  C - punkty posiadające zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu 

 

Ogólna liczba pełnoletnich mieszkańców zameldowana na pobyt stały w Lubaniu wynosi 

17409 osób (stan na dzień 22.11.2017 r.), liczba wszystkich punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych wynosi 60, tak więc liczba mieszkańców od 18 roku życia przepadająca na      

1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych to 290.  

 

Wnioski: 

Alarmujące dane na temat dostępności alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych 

nakłaniają do zacieśnienia współpracy ze służbami i instytucjami działającymi w obszarze 

profilaktyki i zwalczaniu uzależnień oraz placówkami medycznymi, oświatowymi                   

i wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, parafiami oraz wszelkimi podmiotami 
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zainteresowanymi profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień poprzez działania 

opisane w § 5. 

 

§ 5. Założenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Zakłada się, że Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2018 rok będzie kontynuacją lokalnej 

polityki przyjętą w latach poprzednich, zaktualizowaną o nowe wytyczne wynikające              

z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Program będzie miał charakter 

interdyscyplinarny i kompleksowy. W celu uzyskania pozytywnych efektów, model działań 

profilaktycznych i pomocowych realizowany będzie przez wszystkie instytucje i organizacje 

zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania uzależnieniom                           

i minimalizowania ich szkód. Podejmowane działania muszą być kierowane równolegle do 

dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci i młodzież zagrożoną             

i niedostosowaną, do ich środowiska rodzinnego oraz do dorosłej społeczności lokalnej. 

Podstawowe kierunki działań obejmować będą: 

1) działania uprzedzające: informacyjne i edukacyjne, kierowane do ogółu społeczeństwa,      

w tym w szczególności do dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz osób pracujących na rzecz 

pomocy rodzinom. Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci    

i młodzież, poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

2) działania powstrzymujące: psychologiczne, pedagogiczne, reedukacyjne i inne kierowane 

do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z grupy ryzyka z utrudnioną bądź zaburzoną 

socjalizacją; 

3) działania interwencyjne: pomoc pedagogiczna, psychologiczna, prawna kierowana do 

środowisk w kryzysie; 

4) działania wspierające i korekcyjne: pomoc pedagogiczna, praca socjalna, psychologiczna, 

terapeutyczna kierowana do osób uzależnionych oraz współuzależnionych. 

 

  Przedsięwzięcia podejmowane w ramach programu ukierunkowane będą na: 

1) ograniczenie zjawisk patologii społecznej, takich jak: narkomania, alkoholizm, substancje 

psychoaktywne, agresja, przemoc, 

2) wypracowanie form i metod pracy nad określonymi problemami społecznymi, 

3) skuteczne reagowanie na przejawy problemów społecznych, 

4) pobudzenie inicjatyw społecznych, 

5) wytworzenie w społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, 

zasad i norm społecznych.  

 

§ 6. Zadania problemowe i sposób ich realizacji:  

 

Zadanie 1.  

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków poprzez finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych               

i współuzależnionych, dotkniętych przemocą lub będących jej świadkami, zatrudnianie 

specjalistów w  tym zakresie, wspieranie i współpracy z placówkami działającymi w tych 

obszarach w najbliższej odległości, jak również na terenie całego kraju.   
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Zadanie 2. 

Zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu                      

i narkotyków, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą              

w rodzinie. 

Powyższe zadanie realizowane będzie poprzez: 

 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia 

oraz Przeciwdziałania Przemocy; 

 zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy       

i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny poprzez umożliwienie ofiarom, sprawcom    

i świadkom przemocy korzystania z psychologa, terapeuty i prawnika, a także innych 

osób specjalizujących się w obszarze przeciwdziałania przemocy; 

 organizowanie i wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych, narad, prelekcji, 

konferencji, itp. na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 edukację publiczną przejawiającą się w przekazywaniu w lokalnych mediach oraz 

stronach internetowych informacji dotyczących przemocy w rodzinie oraz promocji 

lokalnych instytucji pomocowych; 

 inicjowanie środowiskowych grup wsparcia; 

 zakup i dystrybucję materiałów edukacyjno – informacyjnych; 

 koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę               

z Policją, MOPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami, kuratorami 

sądowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i innymi 

realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej; 

 zakup materiałów, pomocy naukowych, fachowej literatury w celu realizowania zadań 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy; 

 finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, itp. zwiększających kompetencje     

w zakresie pomagania osobom doznającym przemocy. 

 

 

 

Zadanie 3. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym 

problematyce poświeconej HIV/AIDS oraz podejmowanie działań profilaktycznych              

w związku z obawą naruszenia przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości: 

 

 prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć, w tym sportowych, także działań 

na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych  i socjoterapeutycznych; 

 tworzenie możliwości integrujących wszystkich profilaktyków (szczególnie 

pedagogów i nauczycieli) realizujących programy profilaktyczne poprzez wspólne 

szkolenia, prelekcje, itp; 

 wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu 

rekomendacji i o naukowych podstawach; 

 edukacja rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania 

patologiom społecznym, w szczególności wdrażania programów rozwijających 

kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu 

postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży; 
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 zakup materiałów, pomocy naukowych, fachowej literatury w celu realizowania zadań 

związanych      z przeciwdziałaniem uzależnieniom; 

 wszechstronne wspieranie, w tym organizowanie i finansowanie kształcenia               

w różnych formach i w różnych grupach zawodowych w dziedzinie profilaktyki 

uzależnień i negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania substancji 

psychoaktywnych, m.in. wśród pedagogów szkolnych, nauczycieli, członków 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego pracowników MOPS, policjantów, kuratorów sądowych, 

pracowników świetlic socjoterapeutycznych, przedstawicieli ochrony zdrowia i innych 

zajmujących się profilaktyką uzależnień; 

 diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień na terenie miasta, zwłaszcza                 

w środowiskach młodzieży szkolnej; 

 promocja i wspieranie imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia;  

 współpraca z lokalnymi mediami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych    i innych uzależnień;  

 wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe; 

 edukacja w zakresie HIV/AIDS; 

 interwencje profilaktyczne wobec grup podwyższonego ryzyka; 

 organizacja i finansowanie kampanii profilaktycznych lokalnych i udział                    

w kampaniach ogólnopolskich; 

 organizacja spektakli, koncertów, warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży; 

 dofinansowanie profilaktycznych obozów, kolonii, półkolonii, wycieczek, zajęć 

pozalekcyjnych oraz innych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami, jak 

również osób niepełnosprawnych,  które zawierają program profilaktyczny w zakresie 

problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków, przemocy, itp.; 

 dofinansowanie działań w dziedzinie promocji zdrowia, w tym w zakresie ochrony 

zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy, wczesnej profilaktyki narkomani;  

 działania na rzecz seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 finansowanie zajęć w placówkach przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka,                

w świetlicach socjoterapeutycznych, Ośrodku Wsparcia Dziennego, itp; 

 dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych, w ramach 

środowiskowej profilaktyki uzależnień; 

 wspieranie organizacji zawodów i obozów sportowych, upowszechnianie kultury 

fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

krzewienie rywalizacji w duchy fair play, wspieranie autorytetu trenera; 

 wspieranie działań mających na celu zmniejszanie zjawiska prowadzenia pojazdów  

po zażyciu substancji psychoaktywnych; 

 prowadzenie zakładki na stronie internetowej miasta Lubań poświęconej profilaktyce                

i rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy; 

 kontrola placówek handlowych i gastronomicznych na terenie miasta prowadzących 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad  

i warunków korzystania z zezwoleń; 

 prowadzenie szkoleń dla właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. 
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Zadanie 4. 

Wspomaganie i współpraca (w tym finansowe i organizacyjne) działalności  oraz aktywne 

włączanie w realizację Programu: 

1. służb, instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych realizujących swoje zadania 

statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych                       

i przeciwdziałaniu uzależnieniom, a także wszelkich podmiotów promujących zdrowy styl 

życia i wspierających działania profilaktyczne; 

2. grup samopomocowych, szczególnie AA, Al Anon, DDA, stowarzyszeń abstynenckich, itp. 

3. współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych 

mająca na celu promocję zdrowia i propagowanie trzeźwych obyczajów oraz promocję  

i organizację wolontariatu; 

 

 

§ 7. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  

w Lubaniu. 

    

Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu                

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) 

powołano Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu, której 

głównym zadaniem inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy oraz 

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakresie leczenia odwykowego. 

 

W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu wchodzą 

osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

Wynagradzanie za udział w pracach komisji: 

 

Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 

ustala się w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 

2018r. (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1747). Wynagrodzenie przysługuje za udział w pracach 

Komisji. 

Wynagrodzenie określone w pkt.1 wypłacane będzie na podstawie „listy wypłat” podpisanej 

przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego. 

Za prowadzenie dokumentacji komisji ustala się wynagrodzenie na podstawie zawartej 

umowy. 

 

§ 8. Zasady finansowania i postanowienia końcowe 

  

Planowane środki na finansowanie Programu w wysokości 550.000 zł pochodzą z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i są ujęte w budżecie miasta w 

dziale 851 „Ochrona Zdrowia”. 

Z kwoty tej na: 

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) zaplanowano wydatki w wysokości 

485.000 zł. 

- zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) zaplanowano kwotę 65.000 zł. 
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Należy podkreślić, że środki te niewykorzystane w danym roku budżetowym powinny być 

umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  

i są przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację Programu.  

 

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                             

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizację Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 

2018 rok powierza się Pełnomocnikowi ds. uzależnień i patologii społecznej we współpracy   

z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu. 

Realizacja Programu koordynowana jest przez Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu 

Miasta Lubań. 

 

Zakres zadań ujętych w Programie może być zweryfikowany ze względu na wysokość 

środków finansowych przeznaczonych na ich realizację oraz ze względu na bieżące 

zapotrzebowanie z zakresu działań profilaktycznych skierowanych do lokalnej społeczności. 
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