
UCHWAŁA NR XXIX/217/20 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2021 dla Gminy Miejskiej Turek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) Rada Miejska Turku 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Uchwala się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla 

Gminy Miejskiej Turek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

       Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku
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I. Wstęp 
 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla Gminy 

Miejskiej Turek określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 
społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. Program przedstawia zadania 
własne gminy wynikające z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.). 
Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się 
poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej. W szczególności poprzez tworzenie 
warunków sprzyjających realizacji potrzeb motywujących do powstrzymywania się od spożywania 
alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności do alkoholu; 
leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym 
następstwom nadużywania alkoholu  
i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Podstawą prawną dla działań 
podejmowanych przez samorząd gminny jest także przyjęty przez Radę Ministrów Narodowy 
Program Zdrowia na lata 2016-2020. W części dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych wśród wykonawców poszczególnych zadań wskazano jednostki samorządu 
terytorialnego. Zadania te dotyczą prowadzenia  działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących 
ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla osób dorosłych, działań dla dorosłych 
w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież, przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie poprzez działania informacyjne, podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji 
działających w zakresie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Dodatkowo podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi 
i młodzieżą, poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie uniwersalnych 
programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów 
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profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, zmniejszanie dostępności fizycznej 
i ekonomicznej alkoholu, wspieranie działalności środowisk abstynenckich.  

Realizacja działań zawartych w programie ma charakter długofalowy i nie odbiega 
w swej formie i treści od poprzednio przyjmowanych programów. Warunkuje to w dużym stopniu 
skuteczność podejmowanych działań. 

1. Diagnoza 
Ludność Gminy. 
Tabela Nr 1. Ludność mieszkańców w latach 2017-2019 

Zakres danych 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Ludność ogółem 27 311 27 109 26 833 
kobiety 14 523 14 455 14 192 
mężczyźni 12 788 12 654 12 641 

Tabela Nr 2. Struktura wg wieku mieszkańców w latach 2017-2019 

Zakres danych 2017 r. 2018 r. 2019 r. 
liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 3 722 3 712 3 737 
liczba osób w wieku produkcyjnym 17 217 16 867 16 378 
liczba osób w wieku poprodukcyjnym 6 372 6 530 6 718 

Tabela Nr 3. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów uzależnień (dane 
szacunkowe wg. PARPA) 

Populacje osób, u których występują różne 
kategorie problemów uzależnień (dane 
szacunkowe wg. PARPA) 

w Polsce w mieście 100 
tys. mieszk. 

w mieście 25 
tys. mieszk. 

Liczba osób uzależnionych od 
alkoholu 

ok. 2% populacji ok. 800 tys. ok. 2.000 osób ok. 500 osób 

Dorośli żyjący w otoczeniu 
alkoholika 
(współmałżonkowie, rodzice) 

ok. 4% populacji ok. 1,5 mln ok. 4.000 osób ok. 1.000 osób 

Dzieci wychowujące się w 
rodzinach alkoholików 

ok. 4% populacji ok. 1,5 mln ok. 4.000 osób ok. 1.000 osób 

Osoby pijące szkodliwie 5-7% populacji 2-2,5 mln 5.000-7.000 
osób 

1.250 - 1.750 
osób 

Ofiary przemocy domowej w 
rodzinach z problemem 
alkoholowym 

2/3 osób 
dorosłych oraz 
2/3 dzieci z tych 
rodzin 

ok 2 mln osób: 
dorosłych i dzieci 

ok. 5.300 osób: 
dorosłych i dzieci 

ok. 1.330 osób: 
dorosłych  i dzieci 

Przyjmując szacunki Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można 
zakładać, że w Mieście Turek jest: 

- osób uzależnionych od alkoholu – ok. 537 osób. 
- osób dorosłych, żyjących w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice) – 
dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików – ok. 1073 osoby. 

- osób pijących szkodliwie – ok. 770 osób. 
- osób doznających przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym – 
ok. 1330 osób. 
2. Rynek napojów alkoholowych: 
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Tabela 4. Dane w zakresie liczby zezwoleń. 

Wyszczególnienie 2018 r. 2019 r. 
Liczba zezwoleń do 4,5% (w tym piwo) 92 87 
Od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa 69 69 
Powyżej 18% 83 80 
Ogółem 244 234 

Tabela 5. Dane w zakresie liczby niewykorzystanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wyszczególnienie 2018 r. 2019 r. 2020 r. 
Liczba zezwoleń niewykorzystanych 
do 4,5% (w tym piwo) 

10 15 13 

od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa 33 33 27 
powyżej 18% 19 22 21 
Liczba zezwoleń ogółem 62 70 61 

Tabela 6. Dane w zakresie liczby osób przypadających na 1 punkt sprzedaży napojów 
alkoholowych. 

Wyszczególnienie 2018 r. 2019 r. 2020 r. 
Liczba osób przypadających na 1 punkt sprzedaży napojów 
alkoholowych 

291,49 304,92 291,73 

Tabela 7. Wartość alkoholu sprzedanego w placówkach na terenie gminy, na podstawie oświadczeń 
złożonych przez przedsiębiorców. 

Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 
Wartość sprzedanego alkoholu 
w placówkach handlujących alkoholem 
w Mieście Turek 

 
29.207.716,15 zł 

 
29.149.665,99 zł 

 
28.461.071,58 zł 

Kwota, którą rocznie przeznacza na zakup 
alkoholu każdy mieszkaniec Miasta Turek 

 
1.069,49 zł 

 
1.075,28 zł 

 
1.060,67 zł 

 Z dniem 9 marca 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 310). Nowelizacja ta wprowadziła zmiany, 
które miały za zadanie ułatwić radom gmin kształtowanie polityki dotyczącej ograniczania dostępności 
fizycznej alkoholu. 

 Rada Miejska Turku podjęła uchwałę Nr XLIII/362/18 regulującą rynek  napojów alkoholowych 
w dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Turek miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. 
Niniejsza uchwała stanowi, iż: 

„- ustala  się maksymalną liczbę 306 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
w tym: 

- 102 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz 
na piwo, 

- 102 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej  4,5% zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa), 

- 102 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. 
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§ 2.  
W ramach liczby zezwoleń określonej w § 1, ustala się maksymalną liczbę 81 zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 
w tym: 
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 27 zezwoleń 
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 27 zezwoleń 
3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 27 zezwoleń 

§ 3.  
W ramach liczby zezwoleń określonej w § 1, ustala się maksymalną liczbę 225 zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
w tym: 
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 75 zezwoleń 
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 75 zezwoleń 
3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 75 zezwoleń 

§ 4.  
Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Turek miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych: 
1) miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 
50 metrów od obiektów chronionych; 

2) wprowadza się ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 23.00 do 6.00.” 
3. Zasoby instytucjonalne służące rozwiazywaniu problemów alkoholowych w mieście Turek: 

·NZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień PRYZMAT, ul. Dąbrowskiego 7,62-700 Turek - udziela 
pomocy terapeutycznej poprzez realizację podstawowego programu terapii uzależnienia od alkoholu. 
Swoją działalnością obejmuje przede wszystkim mieszkańców Turku i ościennych gmin.  

·NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Łąkowa 5A, 62-700 Turek - udziela pomocy 
w zakresie poradnictwa i leczenia zaburzeń psychicznych, poradnictwa  
i leczenia uzależnień, poradnictwa i leczenia psychologicznego wraz z terapią oraz  
w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej.  

·NS ZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Folwarczna 1, 62-700 Turek - udziela pomocy 
w zakresie poradnictwa i leczenia zaburzeń psychicznych, poradnictwa i leczenia uzależnień, 
poradnictwa i leczenia psychologicznego wraz z terapią oraz w zakresie psychoterapii indywidualnej.  

·Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Konińska 4, 62-700 Turek, Dział pomocy 
środowiskowej obejmuje pomocą finansową i rzeczową z powodu alkoholizmu osoby  
i rodziny w formach: 

- bezpłatnych  obiadów w szkołach, 
- zasiłków celowych na żywność, leki, obuwie, 
- pomocy rzeczowej w formie zakupu opału, 
- pomocy w postaci bonów żywnościowych, 
- umieszczanie  w schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach kontraktowych. 
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Dział Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień oferuje pomoc specjalistów pracy 
z rodziną, psychologa, prawnika osobom pijącym w sposób szkodliwy, osobom uzależnionym 
a także ich rodzinom w formach: 

- edukacyjno-informacyjnej realizowanej poprzez pośredniczenie w umieszczaniu 
w odpowiednich placówkach leczenia uzależnień,(najczęściej wybierane przez mieszkańców Turku 
placówki stacjonarne lecznictwa odwykowego to Oddział Leczenia Uzależnień w Murowańcu, OLU 
w Koninie, OLU w Charcicach, OLU 
w Warcie, OLU w Gnieźnie, Hostel w Koninie), 

- prowadzenie poradnictwa indywidualnego przez specjalistów pracy 
z rodziną oraz psychologów, 

- prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych, 
- prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych po zakończonym programie leczenie uzależnień, 
- informowanie o ruchach samopomocowych, 
- prowadzenie dyżuru przy Telefonie Zaufania 063/ 289 17 17. 

Zajęcia te odbywać się będą cyklicznie w formie treningów terapeutycznych, grup wsparcia, 
spotkań trzeźwościowych. Ośrodek Wsparcia kontynuować będzie wspieranie grup 
samopomocowych tj. wspólnotę Anonimowych Alkoholików, Al-anon (grupa dla członków rodzin 
osób uzależnionych) udzielając nieodpłatnie miejsca do spotkań. Jednym z zadań działu Ośrodek 
Wsparcia będzie realizacja szeroko pojętej profilaktyki uzależnień skierowanej do środowiska 
szkolnego, polegającej na prowadzeniu cyklicznych zajęć profilaktyki uniwersalnej w szkołach 
podstawowych na terenie miasta Turku. 

Kontynuowane będą szkolenia pedagogów i wychowawców do prowadzenia rekomendowanych 
przez PARPA programów profilaktyki uzależnień, prowadzenie kampanii edukacyjnych itp. 

·Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek. 
Na działalność MKRPA składa się praca dwóch zespołów problemowych tj. 

·zespół ds. profilaktyki, kontroli i opiniowania punktów sprzedaży alkoholu 
Z inicjatywy MKRPA miasto Turek będzie brało aktywny udział w kampaniach profilaktycznych 

tj. ,,Jadę, nie piję", „Ciąża bez alkoholu” itp. Włączy się w imprezy masowe na terenie miasta Turek 
w ramach swojej działalności profilaktycznej 
i edukacyjnej jak również będzie kontynuować współpracę z instytucjami, organizacjami z terenu 
miasta Turek. Zespół ds. profilaktyki, kontroli i opiniowania punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych Zespół ds. profilaktyki, kontroli i opiniowania punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych będzie realizował działania kontrolne w stosunku do podmiotów prowadzących 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz opiniował wnioski przedsiębiorców ubiegających się 
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

·zespół ds. motywowania do leczenia odwykowego 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turku inicjować będzie działania 

w zakresie określonym w art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmować będzie czynności zmierzające  
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu. 

·Zespół Interdyscyplinarny, ul. Konińska 4, 62-700 Turek, zajmujący się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie  
i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Zespołu oraz 
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny tworzy 
grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 
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w indywidualnych przypadkach, na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. W ramach pracy grup roboczych przeprowadzane będą rozmowy z osobami 
doznającymi przemocy, z osobami stosującymi przemoc oraz monitorowanie sytuacji tych rodzin 
w trakcie trwania procedury. Zespół będzie wnioskować do Sądu Rejonowego w Turku o wgląd 
w sytuację dziecka, składać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz 
wnioskować do MKRPA  
o objęcie pomocą w związku z nadużywaniem alkoholu przez osobę stosującą przemoc. 

·Organizacje pozarządowe. Gmina Miejska Turek poprzez ogłaszanie konkursów będzie 
wspierała działania organizacji pozarządowych realizujących następujące zadania publiczne:  

·prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym; 

·prowadzenie działalności profilaktycznej w sferze kultury i nauki dla dzieci 
i młodzieży z terenu miasta Turku poprzez dostarczanie im pozytywnych wzorców spędzania 
wolnego czasu; 

·organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży 
z rodzin z problemem alkoholowym; 

·organizacja obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych od alkoholu; podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie skali 
i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W ramach realizowanych zadań prowadzone będą działania opiekuńczo 
– wychowawcze, zajęcia sportowo-rekreacyjne i inne przedsięwzięcia zrealizowane 
w oparciu o programy profilaktyczne, skonsultowane i zatwierdzone przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Turku. 

·Środowisko szkolne. Szkoły mają obowiązek tworzyć na potrzeby społeczności szkolnej tzw. 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny, obejmujący treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, treści i działania o charakterze profilaktycznym 
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów przygotowane w oparciu  
o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej 
skierowana do uczniów, nauczycieli i rodziców. Realizatorem takiego programu jest cała 
społeczność szkolna.  

Gmina Miejska Turek będzie wspierała różnorodne programy i kampanie profilaktyczne 
skierowane do młodych mieszkańców miasta we współpracy ze szkołami tj. kampania „Nie pije bo 
tak!”, „Ciąża bez alkoholu”, „Postaw na Rodzinę”, „Odpowiedzialny Kierowca”. Nauczyciele, 
psycholodzy i pedagodzy realizować będą specjalistyczne rekomendowane programy 
wychowawczo-profilaktyczne np. „Spójrz Inaczej”, „Wiem, rozumiem, pomagam”, „Szkoła dla 
Rodziców i Wychowawców cz. I”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. II – Rodzeństwo 
bez Rywalizacji” i „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. III. - Szkoła dla Rodziców 
i Wychowawców nastolatków”, „Domowi detektywi, czyli Jaś i Małgosia na tropie”, „Program 
Domowych Detektywów Spójrz Inaczej klasy 4-6”.  Wymienione kampanie i programy będą 
częścią Programów Wychowawczo-Profilaktycznych.  

Cele i zadania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Miejskiej Turek w roku 2021 

II. Cele Programu 
A. Zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i zagrożeń społecznych. 
B. Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów 

alkoholowych. 
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C. Zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów 
alkoholowych. 

Do osiągnięcia celów głównych przewiduje się realizację zadań, wyznaczonych przez art. 41 
ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

III. Zadania Programu 
 
Zadanie 1: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alkoholu. 

 
Działania 

 
Realizatorzy 

 
1. Prowadzenie działań poprzez: 
a)motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia 
w placówce leczenia uzależnień, 
b)pośredniczenie w umieszczaniu w odpowiednich placówkach leczenia uzależnień, 
c)prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grupowego przez specjalistów pracy 
z rodziną oraz psychologa, 
d)informowanie o ruchach samopomocowych, 
e)prowadzenia dyżuru przy Telefonie Zaufania 063/ 289 17 17 oraz jego reklama 
w mediach, 
f)dofinansowanie szkoleń pracowników w zakresie nowoczesnych metod pracy 
z osobami uzależnionymi, 
2.Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu. 
3.Współpraca z zakładami lecznictwa odwykowego. 
4.Doposażenie placówek terapii uzależnień oraz wspieranie zakupu materiałów 
edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówkach terapii uzależnień. 
5.Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Turku o zastosowanie obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu. 
6.Finansowanie kosztów opinii biegłego biegłych sądowych sądowego 
w przedmiocie uzależnienia  od alkoholu. 
Wskaźniki osiągnięcia celu: 
·Liczba osób podejmujących leczenie w placówkach leczenia uzależnień. 
·Liczba osób i porad. 
·Liczba przeprowadzonych warsztatów dla osób po zakończonym programie 
w placówce leczenia uzależnień. 
·Liczba przeszkolonych osób w zakresie metod pracy z osobami uzależnionymi. 
·Liczba zrealizowanych posiedzeń i dyżurów członków MKRPA. 
·Liczba skierowanych wniosków do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu. 

 
 

MOPS 
MKRPA 

 
 

MOPS 
 
 
 
 
 
 

MKRPA 
 
 

MKRPA 
MOPS 

UM 
 

MKRPA 
 

UM 
 
 
 
 

 
Zadanie 2: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 
Działania   

 
Realizatorzy 
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1. Prowadzenie działań w zakresie: 
a)udzielania konsultacji indywidualnych przez specjalistów pracy 
z rodziną oraz psychologów rodzinom osób uzależnionym oraz osobom 
doświadczającym przemocy w rodzinie, 
b)rozpoznawania w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej 
i udzielania stosownego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania, 
c)wykorzystywania procedury interwencji „Niebieska Karta” w sytuacji przemocy 
w rodzinie, 
d)informowania osób doświadczających przemocy o przysługujących 
im prawach, monitorowania podejmowanych przez nie kroków prawnych, 
e)kierowania osób doświadczających przemocy do pracownika socjalnego, celem 
udzielenia wsparcia  w występującej złej sytuacji materialnej, 
f)prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej          zmniejszeniu 
skali zjawiska współuzależnienia i przemocy w rodzinie, 
g)szkolenie przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki 
uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym pracujących z dziećmi, 
młodzieżą i osobami z problemami uzależnień, 
h)zatrudnienie prawnika w formie dyżuru prawnego dla potrzeb osób 
współuzależnionych i doznających przemocy w rodzinie. 
2. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym wraz z programem profilaktycznym. 
 
Wskaźniki osiągnięcia celu: 
·Liczba udzielonych konsultacji i porad. 
·Liczba osób korzystających ze wsparcia grupowego. 
·Liczba rodzin, które są objęte procedurą „Niebieska Karta”. 
·Liczba przeszkolonych osób w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy. 
·Liczba przeprowadzonych warsztatów dla rodzin osób uzależnionych 
i osób doznających przemocy. 
·Liczba uczestników wyjazdów. 

MOPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOPS 
 
 

 
Zadanie 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Działania Realizatorzy 
1.Wdrażanie oraz upowszechnianie uniwersalnych programów profilaktycznych, 
rekomendowanych w ramach systemu  rekomendacji programów profilaktycznych 
i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej. 
2.Zlecanie ośrodkom, instytucjom, organizacjom społecznym 
i samorządowym oraz osobom fizycznym realizowania zadań określonych 
w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
 
3.Informowanie społeczeństwa o chorobie alkoholowej i innych uzależnieniach oraz  
o możliwościach leczenia i korzystania z pomocy psychologicznej i prawnej przez 
osoby uzależnione i członków ich rodzin poprzez materiały reklamowe w postaci: 
ulotek, broszurek, a także poprzez wykorzystanie mediów lokalnych, tj. gazety, 
regionalnej telewizji, Internetu. 
4.Aktywna współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami, monitorowanie 
zawartości pojawiających się tam artykułów pod kątem problematyki alkoholowej, 
inicjowanie artykułów na ten temat, prezentowanie w mediach gminnych działań 

MOPS 
UM 

MKRPA 
 
 

MOPS 
UM 

MKRPA 
 

MOPS 
UM 

MKRPA 
MOPS 

UM 
MKRPA 

        UM 
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profilaktycznych. 
5.Wspieranie edukacji i szkolenia nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz innych osób 
przygotowanych do pracy z młodzieżą w celu uzyskania wiedzy na temat 
oddziaływania alkoholu na organizm i psychikę człowieka. 
6.Opiniowanie programów profilaktycznych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe biorące udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez 
Burmistrza Miasta Turku. 
7.Udział w kampaniach profilaktycznych i imprezach o charakterze masowym 
z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych promujących trzeźwy i zdrowy styl życia. 
8.Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców 
i właścicieli sklepów handlujących napojami alkoholowymi. 
9.Podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości 
kierowców. 
10.Organizowanie i finansowanie szkoleń dla członków MKRPA 
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz rozpoznawania 
i przeciwdziałania zjawiskom przemocy  w rodzinie. 
Wskaźniki osiągnięcia celu: 
·Liczba osób przeszkolonych do prowadzenia programów profilaktycznych. 
·Liczba dzieci i młodzieży objętych programami profilaktycznymi. 
·Liczba publikacji prasowych i innych informacji w lokalnych mediach dotyczących 
profilaktyki oraz możliwości pomocy na terenie miasta. 
·Liczba szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych kampaniami 
ogólnopolskimi. 
·Liczba działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców. 
·Liczba uczniów biorących udział w programach profilaktyki uniwersalnej. 

MKRPA 
MOPS 

         UM 
MOPS 

     MKRPA 
UM 

     MKRPA 
UM 

 
 
 
 

 
Zadanie 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

 
Działania 

 
Realizatorzy 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi swe działania 
statutowe w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez ich dofinansowanie w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: 
-prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, 
-prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży poprzez 
dostarczanie im pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu, 
-organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z udziałem dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, 
-organizowanie obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych od alkoholu, 
-udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 
2. Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych m.in. Anonimowych 
Alkoholików, Al–anon – grupę samopomocową dla osób współuzależnionych, Al.- 
ateen – grupę samopomocową dla dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym, klubów abstynenckich poprzez udostępnienie 
pomieszczeń, jako miejsc trzeźwego i zdrowego stylu życia dla osób uzależnionych 
i ich rodzin oraz współorganizowanie spotkań otwartych promujący trzeźwy styl 
życia. 

UM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOPS 
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3. Wspieranie działalności świetlic profilaktyczno – wychowawczych. 
 
Wskaźniki osiągnięcia celu: 
·liczba organizacji pozarządowych współpracujących w ramach Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
·liczba dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczących w zajęciach organizowanych 
przez organizacje pozarządowe. 
·liczba uczestników obozów terapeutycznych. 
·liczba grup samopomocowych. 
·Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic. 

 
 
        UM 

 
Zadanie 5: Ograniczanie dostępności do alkoholu. 

 
Działania 

 
  Realizatorzy 

1. Ograniczanie dostępności do alkoholu realizuje się w szczególności poprzez 
przestrzeganie uchwały Nr XLIII/362/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 sierpnia 
2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Turek miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży 
napojów alkoholowych. 
2. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie naruszaniu przepisów 
ustawy poprzez kontrolowanie punktów sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych przez upoważnionych przez Burmistrza Miasta Turku członków 
MKRPA, funkcjonariuszy KPP w Turku, pod kątem przestrzegania przez 
przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
Działalność kontrolna m.in. w zakresie: 
a)przestrzegania porządku publicznego wokół miejsca sprzedaży, 
b)przestrzegania ustawowego zakazu sprzedawania napojów alkoholowych osobom 
nieletnim, nietrzeźwym oraz pod zastaw, 
c)przestrzegania ustawowego zakazu reklamy napojów alkoholowych, 
 
 
d)przestrzegania zgodności prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych 
z warunkami korzystania z aktualnego zezwolenia. 
 
Wskaźniki osiągnięcia celu: 
·liczba wykorzystanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
·liczba kontroli przeprowadzonych w miejscach sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 
 
IV. Realizatorzy Programu 
1.Urząd Miejski w Turku (UM) 
2.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku (MOPS) 
3.Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turku (MKRPA) 
 
V. Współrealizatorzy Programu 
1.Komenda Powiatowa Policji w Turku 
2.Sąd Rejonowy w Turku 
3.Placówki oświatowo – wychowawcze w Turku 
4.Organizacje rządowe i pozarządowe 

       UM 
MKRPA 
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5.NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w Turku 
6.NZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień PRYZMAT w Turku 
7.NS ZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego w Turku 
8.Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Turek 
9.Placówki sprzedające napoje alkoholowe 
10.Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 
VI. Finansowanie zadań programu 
1. Środki finansowe na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
Źródłem finansowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych są planowane w roku 2021 dochody z opłat za zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
Na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2021 dla Gminy Miejskiej Turek planowane są środki 
w wysokości 600.000 zł. 
2. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
a) ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komisji 
w wysokości 12,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale roku poprzedniego, 
ogłoszonego przez Prezesa GUS. 
b) ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Sekretarza Komisji w wysokości                      
10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w III kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 
GUS. 
c) ustala się wynagrodzenie dla członków Komisji w wysokości 5% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w III kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS za każdorazowy 
udział w posiedzeniu zespołu problemowego. Wypłata wynagrodzeń  następuje 
zgodnie z listą obecności. 
d) za każdorazowe reprezentowanie komisji w sądzie w sprawach inicjowanych przez 
MKRPA jej członek otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III 
kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. 
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XXIX /217 /20

Rady Miejskiej Turku

z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2021 dla Gminy Miejskiej Turek

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
„Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin”. Z kolei
w ust. 2 mówi się, że „Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część
strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy,
uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek
pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną
w tym programie.”

Zadania te w roku 2021 realizowane będą poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej,
na którą składa się między innymi: realizowanie profilaktyki z podziałemna profilaktykę uniwersalną,
selektywną i wskazującą; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

Zadania, a także sposoby ich realizacji przedstawione w Programie, są dostosowane do potrzeb
lokalnych oraz możliwości prowadzenia zadań w oparciu o istniejące zasoby osobowe, instytucjonalne
i organizacyjne.

Ponadto rada gminy zgodnie z art. 41 ust. 5 w/w ustawy określa zasady wynagradzania członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w niniejszym programie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za zasadne.
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