UCHWAŁA NR XXXII/219/2020
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.
713 ze zm.) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z dnia 2019 r., poz. 2277 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2021 rok, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kamil Glazer
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UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2021 rok jest dokumentem wyznaczającym cele
oraz sposoby rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i związanych z tymi sferami
życia problemów rodzinnych i społecznych na terenie miasta Lubań. Niniejszy dokument
stanowi kontynuację działań prowadzonych w latach ubiegłych oraz stanowi integralną część
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Lubań na lata 2017-2025.
Zgodnie 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.) do zadań własnych gminy
należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych. Zadania te w szczególności obejmują:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, 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) wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Według art. 4¹ ust. 2 cytowanej ustawy, realizacja ww. zadań prowadzona jest w postaci
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego
corocznie przez Radę Miasta.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2050) do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii, które
obejmuje:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
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5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym
tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Według art. 10 ust. 2 cytowanej ustawy, w celu realizacji ww. zadań burmistrz
opracowuje projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, biorąc pod uwagę cele
operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie
Zdrowia. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2021 rok został opracowany zgodnie z w/w
obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie Miasta.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROGRAMU
Kierunki działań zawarte w programie są zgodne z Narodowym Programem Zdrowia na
lata 2014-2020. Do wiążących aktów prawnych należą:
 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.),
 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r.,
poz.2050),
 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 218 ze zm.),
 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1876),
 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713
ze zm.),
 ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2365
ze zm.),
 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz.
295 ze zm.).
Źródłem finansowania programu są środki budżetu Gminy pochodzące z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
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CHARAKTERYSTYKA MIASTA LUBAŃ
POŁOŻENIE
Lubań jest jedną z gmin miejskich powiatu lubańskiego województwa dolnośląskiego.
Położony na Podgórzu Izraelskim, nad rzeką Kwisą. W 2019 roku miasto Lubań liczyło 20 965
mieszkańców. Lubań leży na międzynarodowym szlaku pątniczym – Drodze św. Jakuba. Zbiegają
się w nim trzy jego odcinki: Dolnośląska Droga św. Jakuba, Via Regia oraz Sudecka Droga św.
Jakuba. Powierzchnia gminy miejskiej Lubań wynosi 16,12 km², stanowiąc 3,76% powierzchni
całego powiatu, z czego użytki rolne wynoszą 48%, natomiast użytki leśne 3%.
Rysunek 1. Położenie miasta Lubań na mapie powiatu lubańskiego

Źródło: https://pl.wikipedia.org/

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Gminę miejską Lubań zamieszkuje 20 965 osób (stan na 31.12.2019 roku). Na
przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców znacznie zmalała – w stosunku do 2017 nastąpił
spadek o 1,6%. Gęstość zaludnienia w Lubaniu kształtuje się na poziomie 1300,6 os./km². Miasto
zamieszkuje więcej kobiet niż mężczyzn, a współczynnik feminizacji wynosi 112, co oznacza, że
na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet.

S T R O N A
Id: WJLAZ-BZTNK-GHQNM-AGGVG-PCAFE. Podpisany

5

Z

3 2
Strona 6

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W LUBANIU NA 2021 ROK

Wykres 1. Liczba mieszkańców miasta Lubań w latach 2017-2019

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/
Przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów jest
w gminie miejskiej Lubań ujemny i wynosi -126 (stan na koniec 2019 roku), co odpowiada
przyrostowi naturalnemu -5,98 na 1000 mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich trzech lat
utrzymuje się ujemny przyrost naturalny.
Tabela 1. Przyrost naturalny w mieście Lubań na przestrzeni lat 2017-2019
Wyszczególnienie

2017

2018

2019

urodzenia żywe

171

165

143

Zgony

263

285

269

przyrost naturalny

-92

-120

-126

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/
Struktura ludności w mieście Lubań według ekonomicznych grup wieku (stan na koniec
2019 roku) przedstawia się następująco:
 14,5% jest w wieku przedprodukcyjnym - do 19 roku życia;
 58,8% mieszkańców Miasta jest w wieku produkcyjnym – dla kobiet jest to między
20-59 rokiem życia, a dla mężczyzn między 20-64;
 26,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym (kobiety – 60 lat i więcej,
mężczyźni - 65 lat i więcej).
Poniższa tabela przedstawia ekonomiczne grupy wieku w Lubaniu. Na przestrzeni lat
2017-2019 dostrzegalny jest stopniowy wzrost udziału osób w wieku poprodukcyjnym
w ogólnej liczbie ludności. Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym utrzymuje się na
względnie stałym poziomie, natomiast udział osób w wieku produkcyjnym spada.

S T R O N A
Id: WJLAZ-BZTNK-GHQNM-AGGVG-PCAFE. Podpisany

6

Z

3 2
Strona 7

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W LUBANIU NA 2021 ROK
Tabela 2. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie ludności
w latach 2017-2019 (w procentach)
Wyszczególnienie

2017

2018

2019

wiek przedprodukcyjny

14,8

14,8

14,5

wiek produkcyjny

60,0

59,3

58,8

wiek poprodukcyjny

25,2

25,9

26,6

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/

RYNEK PRACY
Na przestrzeni lat 2017-2019 obserwowany jest znaczny spadek udziału bezrobotnych
mieszkańców miasta Lubań zarejestrowanych w PUP w ogólnej liczbie ludności w wieku
produkcyjnym. Pod koniec 2017 roku udział kształtował się na poziomie 3,3%, pod koniec 2019
roku spadł natomiast do 2,4%. W tym okresie liczba bezrobotnych kobiet była nieco większa niż
liczba bezrobotnych mężczyzn.
Wykres 2. Udział bezrobotnych mieszkańców miasta Lubań zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym
z podziałem na płeć na przestrzeni lat 2017–2019 (w procentach)

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/
Rozpatrując kwestię liczby bezrobotnych mieszkańców miasta Lubań zarejestrowanych
w PUP z podziałem na poszczególne grupy wiekowe możemy zauważyć, że w porównaniu do
2017 roku udział osób bezrobotnych do 30 roku życia wzrósł o 6 pp., natomiast udział osób do
25 roku życia w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 3 pp. Jednocześnie pod koniec 2019
osoby będące powyżej 50 roku życia miały taki sam udział w ogólnej licznie osób
zarejesrtowanych w PUP jak w roku poprzednim.
Tabela 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców miasta Lubań
z podziałem na poszczególne grupy wiekowe w latach 2017-2019
wyszczególnienie

31 grudnia 2017

31 grudnia 2018

31 grudnia 2019

liczba osób

%

liczba osób

%

liczba osób

%

ogółem

427

100

332

100

294

100

do 30 roku życia

98

23

74

23

86

29
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do 25 roku życia

48

11

34

10

39

13

powyżej 50 roku życia

125

29

98

30

88

30

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/
Ze zjawiskiem długotrwałego bezrobocia mamy do czynienia w przypadku osoby
zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotnej przez okres powyżej 12 miesięcy. Jest to
zjawisko niekorzystne, ponieważ świadczy albo o braku chęci podjęcia pracy albo o braku
możliwości podjęcia zatrudnienia. Udział mieszkańców miasta Lubań długotrwale bezrobotnych
w stosunku do 2017 roku uległ zmniejszeniu o 9 pp. Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt,
że osoby długotrwale bezrobotne, pomimo spadku, stanowią znaczny odsetek spośród
wszystkich osób bezrobotnych.
Tabela 4. Liczba zarejestrowanych w PUP mieszkańców gminy miejskiej Lubań
długotrwale bezrobotnych w latach 2017-2019
31 grudnia 2017
wyszczególnienie

31 grudnia 2018

31 grudnia 2019

liczba osób

%

liczba osób

%

liczba osób

%

ogółem

427

100

332

100

294

100

długotrwale bezrobotni

190

45

134

40

105

36

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/

INFRASTRUKTURA SPORTOWA, REKREACYJNA
I KULTURALNA
Działalność kulturową na terenie miasta Lubań prowadzi Miejski Dom Kultury.
Głównym zadaniem MDK jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego
uczestnictwa w kulturze, utrwalenie współtworzenia oraz upowszechniania jej wartości,
a w szczególności prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury. Do
pozostałych zadań Miejskiego Domu Kultury można zaliczyć: rozpoznawanie, rozbudzanie
zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, przygotowanie do odbioru
i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa
w kulturze, zaspokajanie lokalnych potrzeb kulturalnych różnych grup społecznych. Miejski
Dom Kultury dodatkowo organizuje i prowadzi:
 spektakle, koncerty, wystawy, plenery, odczyty,
 różnorodne konkursy, w tym naukę języków obcych,
 impresariat artystyczny,
 imprezy artystyczne, rozrywkowe, rekreacyjne i turystyczne,
 sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
 usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne,
 działalność wydawniczą,
 ogniska artystyczne,
 usługi gastronomiczne i sprzedaż giełdową,
 imprezy zlecone”1.

1

http://www.luban.naszgok.pl/
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Promocją i upowszechnianiem czytelnictwa, popularyzacją literatury, udzielaniem
informacji oraz profesjonalną pomocą użytkownikom w poszukiwaniu wiadomości zajmuje się
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu. Biblioteka Główna
posiada trzy filie rozmieszczone w różnych dzielnicach Miasta: Filia Nr 2 (Łużyckie Centrum
Medyczne), Filia Nr 3 (Osiedle Piast), Filia Nr 4 (Księginki). Terenem działania Biblioteki jest
obszar obejmujący miasto Lubań i powiat lubański.
W ramach działalności Biblioteki mieszkańcy miasta Lubań mają możliwość korzystania
z cyklicznych spotkań dla młodzieży, dzieci oraz dorosłych. Spotkania mają charakter otwarty,
kierowane są do wszystkich chętnych2.
Lubań jest atrakcyjny pod względem turystycznym ze względu na występujące liczne
zabytki. Na stronie internetowej Miasta można znaleźć ciekawą ofertę związaną z poznaniem
historii miasta Lubań zatytułowaną „Spacer z historią”. Podczas spaceru można poznać ciekawe
zabytki i miejsca związane z historią miasta Lubań, Górnych Łużyc i Dolnego Śląska, do których
zaliczyć można:
 Wieżę Bracką,
 Wystawę SCHRON,
 Aleje Historycznych Gwiazd,
 Ratusz z Muzeum Regionalnym,
 Wieże Kramarską,
 Słup poczty polsko-saskiej,
 Wieżę Trynitarską,
 Budynek szkoły łacińskiej,
 Kościół pw. Trójcy Świętej,
 Mury obronne,
 Dom pod Okrętem,
 Dom Solny,
 Kościół Maryi Panny,
 Park na Kamiennej Górze3.
Popularyzacją rekreacji, organizacją zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
zajmuje się w Lubaniu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ośrodek tworzy ponadto bazę dla
rozwoju sportu i wypoczynku.
Na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w Lubaniu składają się następujące obiekty:
 hala sportowa,
 pływalnia „Laguna”,
 stadion sportowy,
 kort tenisowy,
 stadion „Kartingi”,
 boisko ze sztuczną nawierzchnią.
Na terenie miasta Lubań działa wiele stowarzyszeń i klubów sportowych, należą do nich:
 Klub Sportowy Bojan Boks Lubań,
 Klub Brydża Sportowego „Piast”,
 Klub Sportowy „Łużyce” Lubań,
 Lubańskie Towarzystwo Tenisowe „Return”,
 Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Kwisa” Lubań,

2
3

https://bibliotekaluban.pl/
http://luban.pl/zabytki
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Ognisko TKKF „Osiedle” przy Spółdzielni Mieszkaniowej,
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki z siedzibą w Lubaniu,
Stowarzyszenie Sportów motorowodnych „Orkan”,
Uczniowski Klub Sportowy Lubań,
Uczniowski Klub Sportowy „ORKA” Lubań,
Uczniowski Klub Sportowy „SAMURAJ” Lubań,
Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” Lubań,
Uczniowski Klub Sportowy TS SPARTA Lubań4.
Na terenie miasta Lubań w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Lubaniu funkcjonuje
Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest ofertą w zakresie integracji społecznej dla
mieszkańców miasta w wieku senioralnym. Uniwersytet poza możliwością poznawania nowych
ludzi i spotykania się najstarszych mieszkańców miasta, daje im możliwość rozwoju
zainteresowań, pozwala aktywnie spędzać czas, a także stale się edukować m.in. poprzez udział
w wykładach i warsztatach z zakresu profilaktyki i zdrowia.
W swojej bogatej ofercie Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu ma działania
skierowane do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów. Poza funkcją opiekuńczo –
wychowawczą zapewnia pomoc specjalistów, m.in. psychologa, terapeuty, logopedy. Jest
również organizatorem wielu wydarzeń profilaktycznych.

EDUKACJA I WYCHOWANIE
W wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) w 2019 roku było 4 028 mieszkańców miasta
Lubań. Rozpatrując kwestię ludności Miasta z podziałem na poszczególne edukacyjne grupy
wiekowe możemy zauważyć, że najwięcej osób miało w przedmiotowym roku 7-12 lat
(1 100 osób). Na drugim miejscu pod tym względem znalazły się osoby mające 20-24 lat
(1 081 osób), natomiast na trzecim mające 16-19 lat (690 osób). Ludność Miasta według
edukacyjnych grup wieku z podziałem na płeć w 2019 roku prezentuje poniższy wykres.
Wykres 3. Ludność miasta Lubań według edukacyjnych grup wieku z podziałem na płeć
w 2019 roku

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/

4

https://www.mosirluban.pl/
S T R O N A

Id: WJLAZ-BZTNK-GHQNM-AGGVG-PCAFE. Podpisany

1 0

Z

3 2
Strona 11

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W LUBANIU NA 2021 ROK
Gmina miejska Lubań jest organem prowadzącym dla następujących placówek
oświatowych:
 Żłobek Miejski w Lubaniu,
 Przedszkole Miejskie nr 1,
 Przedszkole Miejskie nr 3,
 Przedszkole Miejskie nr 5,
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,
 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba,
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi,
 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.
Na poniższym wykresie przedstawione zostały wyniki egzaminu ósmoklasisty
uczniów z gminy miejskiej Lubań, w porównaniu do wyników uczniów z całego powiatu
i województwa. Z zebranych danych wynika, że uczniowie z miasta Lubań uzyskali gorsze
wyniki ze wszystkich przedmiotów w porównaniu zarówno do całego powiatu lubańskiego, jak
i całego województwa dolnośląskiego.
Wykres 4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku uczniów z terenu gminy miejskiej
Lubań, powiatu lubańskiego i województwa dolnośląskiego

Źródło: https://www.oke.wroc.pl/

ZASOBY INSTYTUCJONALNE W ZAKRESIE
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Do istotnych zasobów w zakresie rozwiązywania
funkcjonujących na terenie gminy miejskiej Lubań należą:
- Urząd Miasta Lubań,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- placówki oświatowe,
- placówki ochrony zdrowia,
S T R O N A
Id: WJLAZ-BZTNK-GHQNM-AGGVG-PCAFE. Podpisany

1 1

Z

problemów

społecznych

3 2
Strona 12

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W LUBANIU NA 2021 ROK
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubaniu,
- Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu,
- Sąd Rejonowy,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Miejski Dom Kultury,
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna,
- organizacje pozarządowe,
- grupa AA "Dromader",
- grupa AA "Zwrot",
- Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Lubaniu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu,
- Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów ODNOWA.
Są to podmioty prowadzące działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom bądź tą
działalność wspomagające. Działają również na zasadzie współpracy międzyinstytucjonalnej.
Do zasobów osobowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom na terenie
miasta Lubań można zaliczyć:
 pedagogów, psychologów zatrudnionych w placówkach oświatowych, wychowawczych,
terapeutów uzależnień, specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla
Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy,
 Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i patologii społecznych,
 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 funkcjonariuszy Policji,
 sędziów, prokuratorów oraz kuratorów sądowych i społecznych,
 niepijących alkoholików, członków wspólnoty AA.

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W MIEŚCIE LUBAŃ
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu, powołana przez
Burmistrza Miasta Lubań do wykonywania zadań gminy w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzi swą działalność w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.). Według stanu na koniec 2019 roku Komisja
liczyła 9 członków.
Dane dotyczące działań MKRPA w Lubaniu podejmowanych wobec osób uzależnionych
w latach 2017-2019 przedstawia poniższa tabela. Jak wynika z danych źródłowych,
w porównaniu do roku 2017 liczba osób uzależnionych, z którymi przeprowadzono rozmowy
zmalała o 24%, wzrosła natomiast liczba członków rodzin osób uzależnionych, z którymi
przeprowadzono rozmowy o 119%, liczba osób w stosunku do których podjęto czynności
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień również wzrosła o 15%. Natomiast liczba
osób, wobec których wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego zwiększyła się aż czternastokrotnie.
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Tabela 5. Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lubaniu wobec osób uzależnionych w latach 2017-2019
wyszczególnienie

2017 2018 2019

liczba osób uzależnionych, z którymi przeprowadzono rozmowy

54

55

41

liczba członków rodzin osób uzależnionych, z którymi przeprowadzono
rozmowy

21

13

46

liczba osób w stosunku do których podjęto czynności zmierzające do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia

54

55

62

liczba osób, wobec których wystąpiono do sądu z wnioskiem
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

1

9

14

Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1
Członkowie MKRPA kontaktowali się również z osobami dotkniętymi przemocą
w rodzinie i osobami stosującymi przemoc. W 2019 roku członkowie Komisji skontaktowali się
z 4 osobami doznającymi przemocy oraz 14 osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Dane te prezentuje poniższy wykres.
Tabela 6. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się
członkowie MKRPA w Lubaniu w latach 2018-2019
wyszczególnienie

2018

2019

osoby doznające przemocy w rodzinie

28

4

osoby stosujące przemoc w rodzinie

24

14

Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1
Członkowie MKRPA wchodzą w skład grup roboczych, których zadaniem jest
opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie. W 2019 roku w ramach grup roboczych, w skład których wchodzili członkowie
Komisji, udzielono pomocy 25 rodzinom, tj. o 3 rodzinom mniej niż w roku poprzednim oraz
3 rodzinom więcej niż w 2017 roku.

Wykres 5. Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w ramach grup roboczych, w skład
których wchodzili członkowie MKRPA w Lubaniu na przestrzeni lat 2017-2019

Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1
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Na terenie miasta Lubań funkcjonuje jeden Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin
z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy w Lubaniu, finansowany ze środków
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jak wynika
z przedstawionych na poniższym wykresie danych, do Punktu zgłaszało się wielu mieszkańców.
W 2019 roku udzielono porad 293 osobom z problemem alkoholowym oraz 238 dorosłym
członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym. Aż 97 osób zgłosiło się do Punktu po
pomoc w związku z przemocą w rodzinie. Obecnie Punkt zapewnia pomoc konsultanta,
psychologa/spec. ds. przemocy, instruktora terapii uzależnień, terapeuty z zakresu uzależnień
od narkotyków oraz radcy prawnego.
Wykres 6. Liczba osób, którym udzielono porad w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób
i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy w Lubaniu w latach
2017-2019

Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1

RYNEK ALKOHOLOWY W MIEŚCIE LUBAŃ
Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych.
Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród
czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek
z używaniem alkoholu. Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (PARPA) kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo.
Szacuje się, że w grupie tej znajduje się ok. 600 tys. osób uzależnionych oraz ponad 2,5 mln osób
pijących alkohol szkodliwie.
W roku 2019 wartość alkoholu sprzedanego na terenie miasta Lubań wyniosła łącznie
28 445 453,52 zł, w tym 13 031 072,39 zł o zawartości alkoholu do 4,5% (oraz piwa),
2 688 793,72 zł o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), a także
12 725 587,41 zł o zawartości alkoholu powyżej 18%. Są to wartości zadeklarowane
w corocznym sprawozdaniu z działalności samorządu gminy w zakresie profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA–G1. Można zauważyć, że wartość sprzedanego
alkoholu w stosunku do 2017 roku wzrosła o 6,5%.
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Rysunek 2. Wartość sprzedanego na terenie miasta Lubań alkoholu w latach 2017-2019

Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1
W roku 2019 na terenie miasta Lubań znajdowało się łącznie 57 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych, w tym 38 przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży
i 19 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba
punktów sprzedaży napojów alkoholowych utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie –
w 2017 roku były łącznie 62 punkty, w 2018 roku – 59, natomiast w 2019 roku – 57.
Wykres 7. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Lubań na
przestrzeni lat 2017-2019

Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA-G1
Uchwałą Rady Miasta Lubań nr XLVIII/337/2018 z dnia 29 maja 2018 r. ustalono
maksymalną ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 90 zezwoleń;
2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 90 zezwoleń;
3. powyżej 18% zwartości alkoholu w ilości 90 zezwoleń.
Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia:
1. w miejscu sprzedaży w ilości 90 zezwoleń,
2. poza miejscem sprzedaży w ilości 180 zezwoleń.
Jak prezentuje powyższy wykres punkty sprzedaży alkoholu są zgodne z limitami
określonymi w uchwale Rady Miasta Lubań.
Punkty, na które wydaje się zezwolenia zgodne są również z lokalizacją zawartą w uchwale
Rady Miasta.
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PROBLEM ALKOHOLOWY NA TERENIE MIASTA
LUBAŃ
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną.
Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowanie narastania jej objawów
i szkód zdrowotnych.
W 2019 roku z powodu alkoholizmu pomoc i wsparcie z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubaniu otrzymało 45 rodzin, w 2018 roku – 52. W stosunku do 2017 roku liczba
rodzin korzystających z pomocy z omawianego powodu spadła o 7 rodzin. Należy mieć na
uwadze, że jest to wartość wskazująca alkoholizm jako jeden z głównych powodów wsparcia,
gdyż ten problem dotyczy również rodzin, które korzystają z pomocy z innych powodów, np.
niepełnosprawności.

Wykres 8. Liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia z powodu alkoholizmu
w latach 2017-2019

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017, 2018 i 2019 rok
Kolejną analizowaną kwestią jest liczba interwencji Policji związanych z nadużywaniem
alkoholu. W 2019 roku, w stosunku do roku poprzedniego, można zauważyć spadek liczby
odnotowanych osób kierujących po użyciu alkoholu (o 30%), spadła również liczba interwencji
związanych z nadużywaniem alkoholu oraz narkotyków w III kwartale roku przedmiotowego
liczba interwencji z tego powodu wyniosła 135 to o 7,5% mniej w stosunku do roku
poprzedniego. Szczegółowe dane w tym zakresie prezentuje poniższa tabela.
Tabela 7. Liczba interwencji Policji związanych z nadużywaniem alkoholu w mieście
Lubań w 2018, 2019 i III kwartale 2020 roku
rodzaj interwencji

2018

2019

III kwartał
2020 roku

liczba interwencji związanych
z nadużywaniem alkoholu oraz narkotyków

146

193

135

kierujący w stanie po użyciu alkoholu

68

72

50

Źródło: dane przesłane przez Komendę Powiatową Policji w Lubaniu
W 2019 roku firma KROKUS Pracownia Profilaktyczna przeprowadzała na zlecenie
miasta Lubań badania diagnozujące problemy uzależnień (alkoholizm, narkomania, nikotynizm)
oraz inne zagrożenia społeczne jakim jest np. przemoc domowa. Wnioski wynikające z badań
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dotyczące spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz mieszkańców
miasta Lubań zostały zaprezentowane poniżej.
SPOŻYWANIE ALKOHOLU PRZEZ UCZNIÓW Z MIASTA LUBAŃ




10% badanych uczniów spożywa alkohol, z czego 4% rzadziej niż raz w miesiącu, 3% co
najmniej raz w tygodniu oraz kolejne 3% co najmniej raz w miesiącu.
4% badanych odpowiedziało, że rodzice mają świadomość o spożywanym przez nich
alkoholu.
Blisko co czwarty respondent odpowiedział, że rodzice pozwalają na spożywanie
alkoholu jednak w niewielkiej ilości.

Wykres 9. Jak często zdarza Ci się spożywać alkohol?

Źródło: Diagnoza problemów społecznych Gminy Miejskiej Lubań. Raport z badań zrealizowanych
w 2019 roku
SPOŻYWANIE ALKOHOLU PRZEZ DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBAŃ







Prawie 80% respondentów spożywało alkohol, z czego 7,6% rok przed
przeprowadzeniem badań, a 30% w tym samym tygodniu.
Aż 69% respondentów deklaruje, że zna osobę uzależnioną od alkoholu.
2% respondentów przyznało, że zdarzyło im się prowadzić pojazd pod wpływem
alkoholu, a 42% badanych słyszało o takich przypadkach na terenie Miasta.
Zdaniem blisko co czwartej osoby piwo jest mniej szkodliwe niż wódka.
W opinii 88% ankietowanych na przestrzeni lat nie maleje spożycie alkoholu.
Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych występuje na terenie Miasta zdaniem
73% respondentów.

Wykres 10. Kiedy po raz ostatni spożywał(a) Pan(i) alkohol? (liczba osób)
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Źródło: Diagnoza problemów społecznych Gminy Miejskiej Lubań. Raport z badań zrealizowanych
w 2019 roku
PROBLEM ALKOHOLOWY Z PERSPEKTYWY SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH Z MIASTA LUBAŃ




40% sprzedawców uważa, że nie zdarzyło im się, żeby osoby nieletnie chciały kupić
u nich alkohol, natomiast 9% respondentów zdarzało się to często, a 51% rzadko.
Żaden ze sprzedawców nie sprzedał alkoholu osobie nieletniej pomimo namawiań.
86% sprzedawców potwierdziło, że nie sprzedali alkoholu osobie, która nie wyglądała na
pełnoletnią bez pytania o dowód tożsamości.

Z diagnozy problemu alkoholowego na terenie Lubania wynika, iż głównymi problemami
na terenie Miasta są:
 stosunkowo wysoka liczba interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu,
 prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu przez mieszkańców Miasta,
 stosunkowo niski poziom świadomości na temat szkodliwości wszystkich rodzajów
alkoholi,
 spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie,
 picie alkoholu w miejscu publicznym.

SKALA PROBLEMU NARKOMANII
NA TERENIE MIASTA LUBAŃ
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, narkomania definiowana jest jako
stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku
czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich. Problem narkomanii ma charakter
interdyscyplinarny. Znajduje się on w polu zainteresowania różnych służb, takich jak lecznictwo,
oświata, pomoc społeczna, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, media. Każda z nich
styka się z tym zjawiskiem od innej strony.
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Poniższy wykres przedstawia liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej
z powodu narkomanii. W 2017 roku z omawianego powodu pomocy i wsparcia udzielono
6 rodzinom, w 2018 roku również 6 rodzinom, z kolei w 2019 roku 5 rodzinom.
Wykres 11. Liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia z powodu narkomanii
w latach 2017-2019

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017, 2018 i 2019 rok
Poniższy wykres prezentuje dane dotyczące liczby odnotowanych przestępstw
narkotykowych na terenie miasta Lubań. W stosunku do 2018 roku w 2019 roku nastąpił wzrost
odnotowanych przestępstw o 67%. W III kwartale roku 2020 roku odnotowano 62 przestępstw
narkotykowych na terenie Miasta.
Wykres 12. Liczba odnotowanych przestępstw oraz osób podejrzanych związanych
z zażywaniem narkotyków w mieście Lubań w 2018, 2019 i III kwartale 2020 roku

Źródło: dane przesłane przez Komendę Powiatową Policji w Lubaniu
PROBLEM NARKOTYKOWY WŚRÓD UCZNIÓW Z MIASTA LUBAŃ






19% uczniów uważa, że osoby w jego wieku mają kontakt z narkotykami,
3% uczniów przyznaje, że zażywało narkotyki,
24% uczniów ma niewielką wiedzę na temat skutków zażywania poszczególnych
narkotyków,
Blisko co trzeci uczeń jest zdania, że osoby w jego szkole zażywają narkotyki,
18% zna kogoś kto zażywa narkotyki.
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Wykres 13. Czy zażywałeś kiedyś jakieś narkotyki?

Źródło: Diagnoza problemów społecznych Gminy Miejskiej Lubań. Raport z badań zrealizowanych
w 2019 roku
PROBLEM NARKOTYKOWY WŚRÓD DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBAŃ




28% dorosłych mieszkańców zna kogoś kto bierze narkotyki, natomiast 18% kogoś kto
zażywa dopalacze,
w opinii 70% respondentów młodzież w Lubaniu jest narażona na kontakt z
narkotykami,
zdaniem ponad połowy ankietowanych dostęp do narkotyków na terenie Miasta nie jest
trudny.

Wykres 14. Czy zna Pan/i kogoś, kto zażywa narkotyki?

Źródło: Diagnoza problemów społecznych Gminy Miejskiej Lubań. Raport z badań zrealizowanych
w 2019 roku
Z diagnozy problemu narkotykowego na terenie miasta Lubań wynika, iż głównymi
problemami na terenie Miasta są:
 stosunkowo wysoka liczba odnotowanych przestępstw narkotykowych,
 zażywanie substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz dorosłych mieszkańców
Miasta.
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ANALIZA SWOT
Jedną z najbardziej powszechnie stosowanych metod i technik służących budowaniu
strategii jest analiza SWOT. Analiza SWOT polega na zbadaniu silnych i słabych podmiotów
działających w sferze polityki społecznej, a następnie ich konfrontacji z szansami i zagrożeniami
tkwiącymi w jej bliższym i dalszym otoczeniu. Pozwala oszacować możliwości i potencjał, jakim
dysponuje dany podmiot. Grupy czynników w metodzie SWOT są definiowane w następujący
sposób:
 MOCNE STRONY (wewnętrzne czynniki pozytywne) to przede wszystkim to, co
wyróżnia na tle innych. Są to te dziedziny działalności, które tworzą potencjał
i pozytywny wizerunek instytucji.
 SŁABE STRONY (wewnętrzne czynniki negatywne) to te aspekty funkcjonowania, które
ograniczają sprawność i mogą blokować rozwój instytucji.
 SZANSE (zewnętrze czynniki pozytywne) to wszystkie wydarzenia i procesy
w otoczeniu, które tworzą sprzyjające dla instytucji sytuacje. Są to takie kierunki
działalności, które mogą przynieść w przyszłości pozytywne, rozwojowe społecznie
efekty.
 ZAGROŻENIA (zewnętrzne czynniki negatywne) to zbiór możliwych sytuacji
i procesów, które mogą tworzyć niekorzystne dla instytucji warunki rozwoju
w jego otoczeniu. Zagrożenia są postrzegane jako bariery, utrudnienia i możliwe
niebezpieczeństwa dla zakładanych procesów.



MOCNE STRONY
Funkcjonowanie Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Asystenta rodziny, Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, Punktu
Konsultacyjnego dla Osób z Problemem
Uzależnienia oraz Przeciwdziałania
Przemocy oraz Ośrodka Wsparcia
Dziennego.



Stosunkowo mały odsetek uczniów
deklarujących sięgnięcie po substancje
psychoaktywne inne niż alkohol.



Stosunkowo mały odsetek uczniów
mających za sobą inicjację alkoholową.



Spadek liczby rodzin korzystających
z pomocy i wsparcia z powodu
narkomanii oraz alkoholizmu.









SŁABE STRONY
Stosunkowo wysoka liczba
odnotowanych przestępstw
narkotykowych.
Wzrost sprzedanego alkoholu na
przestrzeni ostatnich lat w mieście
Lubań.
Wysoka liczba osób kierujących
pojazdem po użyciu alkoholu.
Spożywanie alkoholu przez osoby
nieletnie.
Łatwy dostęp do substancji
psychoaktywnych tj.
narkotyki/dopalacze na terenie Miasta.
Niska świadomość rodziców na temat
spożywania alkoholu przez dzieci
i młodzież.
Brak Poradni Uzależnień.

Funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
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SZANSE







ZAGROŻENIA

Dostęp mieszkańców do informacji na
temat możliwych form pomocy
w przypadku problemów uzależnień
i przemocy.
Wzrost zainteresowania zdrowym
stylem życia.
Szeroka oferta szkoleń podnosząca
kompetencje zawodowe osób
pracujących z osobami uzależnionymi.
Wzrost świadomości społecznej na
temat negatywnych konsekwencji
wynikających z uzależnień.
Rozwijająca się współpraca
międzyinstytucjonalna.

 Dziedziczenie marginalizacji
i wykluczenia społecznego.
 Narastanie zjawiska wyuczonej
bezradności.
 Zagrożenie wykluczeniem społecznym
osób uzależnionych.
 Podejmowanie zachowań ryzykownych
przez dzieci i młodzież.
 Zagrożenie problemem uzależnień wśród
dzieci i młodzieży.
 Rozpad więzi rodzinnych.
 Spadek wieku inicjacji alkoholowej
uczniów.
 Łatwy dostęp do substancji
psychoaktywnych.
 Promowane medialnie środki odurzające,
 Presja rówieśnicza.
 Wzrastające spożycie napojów
alkoholowych przez osoby nieletnie.
 Niewielka wiedza na temat negatywnych
skutków zażywania substancji
psychoaktywnych wśród młodzieży.

CELE, ZADANIA I REALIZATORZY PROGRAMU
Celem głównym Programu jest:
Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania alkoholu
i zażywania substancji psychoaktywnych oraz podniesienie poziomu wiedzy
mieszkańców w zakresie szkodliwości ich używania.
Cel będzie realizowany w następujących obszarach:
A. Profilaktyka i prewencja.
B. Terapia i rehabilitacja.
C. Monitoring.
Cele szczegółowe Programu postawione na podstawie zidentyfikowanych problemów:
A. Profilaktyka i prewencja.
A 1. Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych oraz substancji psychoaktywnych dla
dzieci i młodzieży.
A 2. Zminimalizowanie liczby interwencji podejmowanych wobec osób pod wpływem alkoholu.
A 3. Ograniczanie spożywania alkoholu oraz zażywania substancji psychoaktywnych zarówno
przez dzieci i młodzież oraz dorosłych mieszkańców miasta Lubań.
A 4. Opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej przez dzieci i młodzież.
A 5. Promowanie wiedzy odnośnie negatywnych skutków spożywania alkoholu i narkotyków,
a także udostępnianie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia.
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Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Zadanie
Prowadzenie dla dzieci
i młodzieży programów
z zakresu profilaktyki
alkoholizmu i narkomanii,
przeciwdziałania przemocy,
promocji zdrowia oraz
bezpieczeństwa.




Rozwijanie oferty
alternatywnych
i atrakcyjnych form spędzania
czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży oraz promowanie
udziału w tych formach
w społeczności lokalnej.



Organizowanie
i dofinansowanie warsztatów i
programów
profilaktycznych dotyczących
używania substancji
psychoaktywnych ze
szczególnym uwzględnieniem
programów
rekomendowanych przez
PARPA, ORE, KBdsPN, IPiN.
Organizowanie oraz
dofinansowanie warsztatów
informacyjno-edukacyjnych
dla rodziców w zakresie
profilaktyki używania alkoholu
oraz substancji
psychoaktywnych przez dzieci
i młodzież.
Uczestnictwo w regionalnych
i ogólnopolskich kampaniach
edukacyjnych obejmujących
zagadnienia związane
z profilaktyką
i przeciwdziałaniem
alkoholizmowi oraz
narkomanii.














Wskaźnik
Liczba zorganizowanych
programów
profilaktycznych.
Liczba uczestników
programów.

Liczba dostępnych miejsc
spędzania czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży.
Liczba działań podjętych
w celu promowania
udziału w alternatywnych
formach spędzania czasu
wolnego.

Liczba zorganizowanych/
dofinansowanych
programów/warsztatów
profilaktycznych.
Liczba uczestników.

Liczba zorganizowanych/
dofinansowanych
programów/warsztatów
profilaktycznych.
Liczba uczestników.

Liczba kampanii,
w których brało udział
miasto Lubań.
Szacunkowa liczba
odbiorców kampanii.
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Realizatorzy
Urząd Miasta Lubań,
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
placówki oświatowe,
Ośrodek Wsparcia
Dziennego, Komenda
Powiatowa Policji,
organizacje
pozarządowe.
Urząd Miasta Lubań,
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji,
Miejski Dom Kultury,
Ośrodek Wsparcia
Dziennego,
organizacje
pozarządowe,
placówki oświatowe,
Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
im. Marii Konopnickiej
w Lubaniu.
Urząd Miasta Lubań,
placówki oświatowe.

Urząd Miasta Lubań,
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
placówki oświatowe,
organizacje
pozarządowe.
Urząd Miasta Lubań,
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
placówki oświatowe,
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
Komenda Powiatowa
Policji, placówki
służby zdrowia,
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6.

7.

Organizowanie zajęć
opiekuńczo- wychowawczych,
psychologicznych oraz
z zakresu terapii
pedagogicznej dla dzieci
i młodzieży uczęszczających do
Ośrodka Wsparcia Dziennego
w Lubaniu.
Organizowanie konkursów
promujących zdrowie,
aktywność ruchową,
bezpieczeństwo i profilaktykę
uzależnień.



Liczba dzieci korzystająca
z oferty Ośrodka.



Liczba uczestników
konkursów promujących
zdrowie, aktywność
ruchową, bezpieczeństwo
i profilaktykę uzależnień.
Liczba zorganizowanych
konkursów.



8.



Popularyzowanie informacji
nt. profilaktyki
i rozwiązywania problemów
uzależnień oraz promocji
zdrowia.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
organizacje
pozarządowe, Urząd
Miasta Lubań,
placówki oświatowe,
Komenda Powiatowa
Policji w Lubaniu,
Ośrodek Wsparcia
Dziennego, Miejski
Dom Kultury, Miejski
Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Miejska
i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
im. Marii Konopnickiej
w Lubaniu.
Liczba i nakład materiałów Urząd Miasta Lubań,
placówki oświatowe,
informacyjnoMiejski Ośrodek
edukacyjnych i
Pomocy Społecznej,
promocyjnych.
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
organizacje
pozarządowe, Miejski
Dom Kultury, Ośrodek
Wsparcia Dziennego,
placówki ochrony
zdrowia, Miejska
i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
im. Marii Konopnickiej
w Lubaniu, Miejski
Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Punkt
Konsultacyjny dla
Osób i Rodzin
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9.

10.

11.

Wspieranie finansowe

(dotacje) i organizacyjne
instytucji oraz organizacji
pozarządowych prowadzących
działalność dotyczącą
profilaktyki uzależnień,
udzielania pomocy osobom
nadużywającym alkoholu,
uzależnionym od alkoholu,
narkotyków, ofiarom
przemocy domowej oraz
członkom rodzin.
Współpraca z Policją, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Zespołem
Interdyscyplinarnym,
instytucjami oświatowymi
i kulturalnymi, kościołami
i związkami wyznaniowymi
oraz stowarzyszeniami
działającymi na terenie Miasta,
w zakresie propagowania
zasad trzeźwości i promocji
zdrowia.

Liczba instytucji
i organizacji
pozarządowych, którym
udzielono wsparcia
finansowego.



Liczba zorganizowanych
szkoleń z zakresu
profilaktyki uzależnień
i promocji zdrowia.
Liczba uczestników
szkoleń.

Organizowanie i udział
w szkoleniach z zakresu
profilaktyki uzależnień,
przeciwdziałania przemocy
i ochrony zdrowia dla osób
i podmiotów realizujących
zadania programowe.



Liczba działań podjętych
we współpracy z Policją,
Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej,
Zespołem
Interdyscyplinarnym,
instytucjami oświatowymi
i kulturalnymi, kościołami
i związkami
wyznaniowymi oraz
stowarzyszeniami
i grupami
samopomocowymi
działającymi na terenie
miasta, w zakresie
propagowania zasad
trzeźwości i promocji
zdrowia.
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z Problemem
Uzależnienia oraz
Przeciwdziałania
Przemocy w Lubaniu.
Urząd Miasta Lubań.

Urząd Miasta Lubań,
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
organizacje
pozarządowe,
placówki oświatowe,
placówki ochrony
zdrowia, Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
Komenda Powiatowa
Policji, Miejski Dom
Kultury, Ośrodek
Wsparcia Dziennego,
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji,
Powiatowa Biblioteka
Publiczna im. Marii
Konopnickiej
w Lubaniu, Punkt
Konsultacyjny dla
Osób i Rodzin
z Problemem
Uzależnienia oraz
Przeciwdziałania
Przemocy w Lubaniu.
Urząd Miasta Lubań,
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
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12.

Doposażenie MKRPA
w sprzęt, materiały niezbędne
do zapewnienia realizacji
zadań Programu.





13.

Prowadzenie działań

informacyjnych dla podmiotów
handlujących napojami
alkoholowymi.


14.

Prowadzenie kontroli punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych w zakresie
przestrzegania zasad
i warunków korzystania
z zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych,
a w szczególności sprzedaży
alkoholu nieletnim.
Podejmowanie działań
pokontrolnych, a w razie
konieczności interwencyjnych
w stosunku do podmiotów
prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych.
Opiniowanie wniosków
związanych z wydawaniem
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
w zakresie zgodności
lokalizacji punktu sprzedaży
z przepisami prawa
miejscowego.

15.

16.








Kwota doposażenia
MKRPA w sprzęt,
materiały niezbędne do
zapewnienia realizacji
zadań Programu.
Ilość zakupionego sprzętu,
materiałów i innych
niezbędnych do realizacji
zadań rzeczy.
Liczba przeprowadzonych
działań informacyjnych dla
podmiotów handlujących
napojami alkoholowymi.
Liczba wydanych
materiałów
informacyjnych (ulotek).
Liczba przeprowadzonych
kontroli punktów
sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.

Liczba wydanych zaleceń
pokontrolnych.
Liczba wszczętych
postępowań mandatowych
przez KPP w związku
z kontrolami.
Liczba wydanych opinii
(postanowień) o lokalizacji
punktu sprzedaży.

Urząd Miasta Lubań.

Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Urząd
Miasta Lubań.
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Urząd
Miasta Lubań.

Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Urząd
Miasta Lubań.
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.

B. Terapia i rehabilitacja.
B 1. Przeciwdziałanie przemocy poprzez polepszenie efektywności systemu wsparcia dla osób
dotkniętych przemocą.
B 2. Poprawa dostępności i jakości usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla rodzin i osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
B 3. Unowocześnienie i ulepszenie systemu motywowania do podjęcia i kontynuowania leczenia
odwykowego osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków.
B 4. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków
w środowisku lokalnym.
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Lp.
Zadanie
1.
Podejmowanie czynności
zmierzających do podjęcia
leczenia odwykowego przez
osoby zgłoszone do Miejskiej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
przyjmowanie i rejestrowanie
zgłoszeń w sprawie leczenia
odwykowego, przeprowadzanie
rozmów w sprawach osób
nadużywających alkoholu,
motywowanie osób
uzależnionych od alkoholu do
podjęcia leczenia odwykowego.
2.

Podejmowanie czynności
zmierzających do orzeczenia
wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu: zlecenie
przeprowadzania badań przez
zespół biegłych w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu,
kierowanie wniosków do sądu
o nałożenie obowiązku leczenia
w zakładzie lecznictwa
odwykowego, wnoszenie
środków odwoławczych od
orzeczeń sądów I instancji
w sprawach o zobowiązanie do
leczenia, występowanie członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w charakterze strony przed
sądem w spawach o leczenie
odwykowe, zakładanie
„Niebieskich Kart”
i przekazywanie ich do Zespołu
Interdyscyplinarnego,
powiadomienie Komendy
Powiatowej Policji lub
prokuratury o podejrzeniu
stosowania przemocy.












Wskaźnik
Liczba zgłoszeń
w sprawie leczenia
odwykowego.
Liczba osób, z którymi
członkowie MKRPA
przeprowadzili
rozmowy
interwencyjnomotywujące do
podjęcia leczenia
odwykowego.
Liczba osób
zmotywowanych do
dobrowolnego
leczenia odwykowego.
Liczba osób
skierowanych na
badanie przez
biegłego i liczba
wydanych opinii
w przedmiocie
uzależnienia od
alkoholu.
Liczba wniosków
wniesionych do sądu
w sprawie orzeczenia
obowiązku leczenia
odwykowego.
Liczba założonych
„Niebieskich Kart”.
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Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Urząd
Miasta Lubań.

Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
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3.

Organizowanie wsparcia
i pomocy osobom z problemem
narkotykowym i alkoholowym.





4.

5.

6.

Wspieranie organizacyjne
stowarzyszeń trzeźwościowych
i grup samopomocowych dla osób
uzależnionych (AA) oraz
współuzależnionych (AL-Anon).



Prowadzenie konsultacji
i udzielanie porad
terapeutycznych,
psychologicznych oraz prawnych
w Punkcie Konsultacyjnym dla
Osób i Rodzin z Problemem
Uzależnienia oraz
Przeciwdziałania Przemocy
w Lubaniu.
Doposażenie Punktu
Konsultacyjnego dla Osób
i Rodzin z Problemem
Uzależnienia oraz
Przeciwdziałania Przemocy
w Lubaniu w niezbędny sprzęt
oraz materiały do realizowania
zadań Programu.











Liczba podmiotów
zaangażowanych
w pomoc osobom
uzależnionym.
Liczba
zorganizowanych
działań wspierających
osoby z problemem
narkotykowym
i alkoholowym.

Urząd Miasta Lubań,
organizacje pozarządowe,
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej, Punkt
Konsultacyjny dla Osób
z Problemem
Uzależnienia oraz
Przeciwdziałania
Przemocy w Lubaniu,
Zespół
Interdyscyplinarny
w Lubaniu.

Liczba osób objętych
działaniami grup
samopomocowych
i klubów abstynenta.
Liczba organizacji
pozarządowych
w zakresie
profilaktyki
uzależnień
(stowarzyszenia,
kluby abstynenta)
oraz grup
samopomocowych
(AA i AL-Anon).
Liczba osób objętych
poradnictwem
specjalistycznym
(prawne
i psychologiczne).
Liczba udzielonych
porad.

Urząd Miasta Lubań,
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
organizacje pozarządowe.

Kwota doposażenia
Punktu w sprzęt,
materiały niezbędne
do zapewnienia
realizacji zadań
Programu.
Ilość zakupionego
sprzętu, materiałów
i innych niezbędnych
do realizacji zadań
rzeczy.

Urząd Miasta Lubań.
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Urząd Miasta Lubań,
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Punkt
Konsultacyjny dla Osób
z Problemem
Uzależnienia oraz
Przeciwdziałania
Przemocy w Lubaniu.
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7.

Organizowanie i udział
w szkoleniach na temat procedur
przeciwdziałania przemocy.



Liczba osób
uczestniczących
w szkoleniach na
temat procedur
przeciwdziałania
przemocy.

8.

Prowadzenie działań w ramach
procedury „Niebieska Karta”.



9.

Rozpowszechnianie materiałów
informacyjnych z zakresu
przemocy i sposobów jej
przeciwdziałania.



Liczba spraw
„Niebieskiej Karty”
prowadzonych przez
Zespół
Interdyscyplinarny.
Liczba
rozpowszechnionych
informacji w zakresie
przeciwdziałania
przemocy.

Urząd Miasta Lubań,
Zespół
Interdyscyplinarny
w Lubaniu, Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej, placówki
oświatowe, placówki
ochrony zdrowia.
Zespół
Interdyscyplinarny w
Lubaniu, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej, Urząd Miasta,
placówki oświatowe,
placówki ochrony
zdrowia.

C. Monitoring.
C 1. Systematyczna ocena stanu zagrożenia problemem alkoholowym i narkotykowym na
terenie miasta Lubań.
Lp.
Zadanie
1.
Współpraca
międzyinstytucjonalna
w zakresie wymiany
informacji dotyczących
polityki antyalkoholowej
oraz działań
pomocowych.

2.

Diagnozowanie i stałe
monitorowanie
problemów uzależnień od
substancji
psychoaktywnych na
terenie Miasta.









Wskaźnik
Liczba instytucji
współpracujących ze sobą
w ramach profilaktyki
i przeciwdziałania
alkoholizmowi.
Liczba działań podjętych
we współpracy
międzyinstytucjonalnej.

Liczba osób objętych
badaniem ilościowym
i/lub jakościowym
w ramach diagnozy
społecznej.
Liczba przeprowadzonych
diagnoz.

S T R O N A
Id: WJLAZ-BZTNK-GHQNM-AGGVG-PCAFE. Podpisany

2 9

Z

Realizatorzy
Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Komenda Powiatowa Policji,
placówki oświatowe, Punkt
Konsultacyjny dla Osób
z Problemem Uzależnienia
oraz Przeciwdziałania
Przemocy w Lubaniu,
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna, Ośrodek
Wsparcia Dziennego, Zespół
Interdyscyplinarny
w Lubaniu.
Urząd Miasta Lubań przy
współpracy z pozostałymi
realizatorami Programu.
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ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW MIEJSKIEJ
KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
1. Za pracę obejmującą zakres działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lubaniu otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku (Dz. U. z 2020, poz. 1596) za
każdorazowy udział w pracach Komisji, obejmujących:
‒ uczestniczenie w posiedzeniach Komisji,
‒ uczestniczenie w posiedzeniu Zespołu ds. leczenia odwykowego Komisji, w tym
przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi i orzekanie o obowiązku
leczenia,
‒ uczestniczenie w posiedzeniu Zespołu ds. opiniowania wniosków o wydanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
‒ przeprowadzanie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych,
w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przedmiotowych uchwał Rady Miasta
Lubań,
oraz 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. za udział członka
komisji w pracach grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w sprawie konkretnej rodziny.
2. Wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wypłacane będzie na podstawie miesięcznego zestawienia udziału
w pracach Komisji, o których mowa w pkt. 1 oraz list obecności potwierdzonych przez
przewodniczącego Komisji.
3. Za obsługę administracyjną oraz prowadzenie dokumentacji komisji ustala się
wynagrodzenie na podstawie odrębnie zawartej umowy.

MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja - Jej celem jest oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów
i rezultatów. Wyniki ewaluacji okresowej służą również ewentualnym modyfikacjom
dokumentów programowych, a dostarczone za jej sprawą informacje powinny być
wykorzystane przy przygotowaniu programu w następnym okresie programowania.
Cele badawcze ewaluacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych powinny opierać się na:
1. ocenie procesu realizacji działań i osiągniętych efektów Programu,
2. ocenie wdrażania i zarządzania Programem, w tym współpracy interdyscyplinarnej,
3. opracowaniu rekomendacji do stworzenia kontynuacji Programu.
W ramach ewaluacji należy przyjąć zasadę triangulacji technik badawczych poprzez
zróżnicowane metody pomiaru, tj.:
 analizę dokumentów,
 badanie ankietowe adresatów Programu,
 badanie poprzez zogniskowany wywiad grupowy realizatorów Programu.

S T R O N A
Id: WJLAZ-BZTNK-GHQNM-AGGVG-PCAFE. Podpisany

3 0

Z

3 2
Strona 31

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W LUBANIU NA 2021 ROK
Przyjęte kryteria ewaluacji Programu to:
a) Kryterium skuteczności (plan a wykonanie) – rozumiane jako stopień realizacji
zaplanowanych celów i efektów Programu. Ocena pod kątem kryterium skuteczności
skupi się głównie na ocenie wdrożenia działań w stosunku do założonego planu
i osiągnięcia wskaźników rezultatów.
b) Kryterium efektywności – ocena sprawności wdrażania i prawidłowości zarządzania
Programem, w tym pod kątem zgodności z harmonogramem, ewentualnych trudności
w jego realizacji, przepływu informacji między realizatorami.
c) Kryterium użyteczności – ocena dopasowania założeń Programu do potrzeb jego
odbiorców i realizatorów.
d) Kryterium trafności – rozumiane jako stopień, w jakim zaplanowane cele
odpowiadają zidentyfikowanym problemom.
Na podstawie analizy realizowanego programu, koordynator Miejskiego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
tj. Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień i patologii społecznych, sporządzi zbiorcze
sprawozdanie, które zostanie przedłożone Radzie Miasta do końca pierwszego kwartału roku
następnego.

ADRESACI PROGRAMU
Program adresowany jest do ogółu mieszkańców miasta Lubań, z wyszczególnieniem
konsumentów napojów alkoholowych, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osób
pijących szkodliwie i ryzykownie, rodzin i najbliższego otoczenia osób uzależnionych
od alkoholu oraz narkotyków, dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedstawiciele służb, instytucji,
organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.

REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFIAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁAIA
NARKOMANII NA ROK 2021
1.

2.

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 2021 rok powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. uzależnień i patologii społecznej
we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Lubaniu na 2021 rok realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I POSTANOWIENIA
KOŃCOWE
1.

2.

3.

Źródłem finansowania działań podejmowanych w związku z realizacją zadań Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021 są dochody własne Miasta uzyskane z wpływów z tytułu
wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i są ujęte
w budżecie miasta Lubań w dziale 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85153 –
przeciwdziałanie narkomanii oraz rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Środki niewykorzystane w 2020 r. przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 r.
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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