Załącznik do Uchwały Nr XIV/148/19
Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Mogilno na rok 2020”

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA GMINY MOGILNO
NA ROK 2020
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Rozdział I
WSTĘP
Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 poz. 2217) oraz ustawy z dnia 11 września
2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 poz. 1492), a także rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 –
2020 (Dz. U. z 2016 poz. 1492), prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Ich realizacja
prowadzona jest wspólnie z zadaniami własnymi gminy określonymi w ustawie z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 poz. 852) w oparciu o roczny
program, do opracowania którego gmina jest ustawowo zobowiązana.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2020, zwany dalej „Programem”
stanowi w znakomitej większości kontynuację działań realizowanych w latach poprzednich
i określa strategię Gminy Mogilno w zakresie:
1) profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i zdrowotnych
wynikających z używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy, tytoniu oraz innych
środków psychoaktywnych;
2) praktycznej realizacji zadań własnych gminy w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez odpowiednie kształtowanie
polityki społecznej, a w szczególności tworzenie warunków sprzyjających realizacji
potrzeb, których zaspokajanie motywuje do abstynencji od alkoholu, prowadzenia
działalności wychowawczo – informacyjnej, podjęcia leczenia, zapobiegania
negatywnym następstwom używania alkoholu i ich eliminowanie oraz przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, uwzględniając zasoby jakimi dysponuje Gmina.
Stan zagrożenia problemami społecznymi, m.in. alkoholowym, narkomanią oraz
nikotynizmem na terenie Gminy Mogilno został ustalony w oparciu o wyniki diagnozy
lokalnych zagrożeń społecznych oraz danych uzyskanych od realizatorów Programu.

Rozdział II
DIAGNOZA STANU ZAGROŻENIA PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI
I NARKOMANIĄ NA TERENIE GMINY MOGILNO
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych przeprowadzona została na zlecenie Urzędu
Miejskiego w Mogilnie w I połowie 2019 roku przez Małopolskie Centrum Profilaktyki
z Krakowa.
Diagnoza sporządzona została na podstawie:
a) ankiet przeprowadzonych wśród:
• dzieci i młodzieży – uczniowie klas IV-VI oraz VII - VIII szkół podstawowych,
uczniowie klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych – 730 osób
• dorosłych mieszkańców – 150 osób (113 kobiet, 37 mężczyzn)
• sprzedawców napojów alkoholowych – 20 osób (3 właścicieli, 17 sprzedawców)
punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
b) informacji pozyskanych z instytucji lokalnych.
Celem badania było zdiagnozowanie problemów spożywania alkoholu, zażywania
narkotyków i innych substancji o działaniu psychoaktywnym, a także palenia wyrobów
tytoniowych oraz zjawiska przemocy wśród pełnoletnich i niepełnoletnich mieszkańców
Gminy Mogilno. Pod uwagę wzięto kwestie dotyczące sytuacji społeczno – demograficznej
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badanych osób, takie jak płeć oraz stopień edukacji w przypadku uczniów, płeć, wiek
i wykształcenie w przypadku dorosłych mieszkańców, a także płeć, wiek i staż pracy
w przypadku sprzedawców napojów alkoholowych.
PROBLEM UZALEŻNIEŃ WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH
Raport sporządzony w ramach diagnozy obejmuje badaniem 150 osób i dostarcza informacji
z zakresu postaw i przekonań dorosłych mieszkańców w następujących obszarach:
a)

problem alkoholowy z perspektywy dorosłych mieszkańców

Wśród dorosłej części społeczeństwa 43% deklaruje, że spożywa alkohol kilka razy
w miesiącu, 25% kilka razy w roku. Zaobserwować można znaczny spadek poziomu
abstynencji wśród tej grupy. W 2016 roku 32% badanych opisywało się jako abstynenci,
w tym roku już tylko 15% badanych. Jednak zadawalający jest fakt, iż mniejsza część
społeczeństwa deklaruje codziennie spożywanie alkoholu w porównaniu z rokiem 2016.
Mieszkańcy prezentują różne postawy i poziom wiedzy wobec alkoholizmu. Według 36%
badanych alkohol w piwie jest mniej szkodliwy niż ten zawarty w wódce. Niepokój może
budzić to, że ponad połowa respondentów – 52% twierdzi, iż osoby nieletnie mogą
z łatwością kupić alkohol w lokalnych sklepach. Ponadto, część badanych wskazało, iż
alkohol pomaga w trudnych sytuacjach życiowych. Można jednak uznać, że wysoki odsetek
badanych mieszkańców przyjmuje konstruktywne postawy wobec alkoholu i nie ulega
stereotypom.
Kolejne pytanie dotyczyło dostępności i kontroli sprzedaży alkoholu. Łącznie 78% badanych
mieszkańców zgadza się ze stwierdzeniem, że „dostęp do alkoholu powinien być ograniczony
lub kontrolowany.” Jednocześnie 61% respondentów ocenia osoby pijące alkohol jako
zagrażające bezpieczeństwu w środowisku lokalnym.
b) problem narkotykowy z perspektywy dorosłych mieszkańców
W celu ustalenia stopnia rozpowszechnienia problemu dotyczącego zażywania narkotyków
i dopalaczy poproszono mieszkańców o przekazanie informacji na temat miejsc zakupu
narkotyków lub dopalaczy. Spośród ankietowanych tylko 11% wskazało, że wie, gdzie można
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dokonać ich zakupu, natomiast pozostałe 89% respondentów nie ma wiedzy na temat
pozyskania tych substancji.

Na pytanie dotyczące wyrażenia stanowiska na temat osób zażywających narkotyki lub
dopalacze łącznie 73% respondentów wskazało, że zna co najmniej jedną osobę zażywającą
substancje psychoaktywne – narkotyki lub dopalacze. Aż 26% badanych stwierdziło, że zna
ponad 10 osób w swoim otoczeniu, które przyjmują substancje odurzające. Według wiedzy
ankietowanych osoby te najczęściej przyjmują marihuanę i haszysz bądź leki odurzające.

]

c) problem przemocy z perspektywy dorosłych mieszkańców
Przemoc jest zjawiskiem niezwykle trudnym, ponieważ osoby doświadczające przemocy
w różny sposób wyjaśniają swoje doświadczenia, np. racjonalizując i tłumacząc zachowanie
sprawcy lub go usprawiedliwiając.
W ramach diagnozy lokalnych zagrożę społecznych mieszkańcom zadano kilka pytań. Spora
część ankietowanych wskazała, że alkohol jest przyczyną przemocy w rodzinie – 76%. Jako
problem marginesu społecznego przemoc odbierana jest przez 24% badanych.
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Wśród badanych mieszkańców blisko połowa - 45% wie, do jakich instytucji może się zgłosić
osoba doświadczająca przemocy w rodzinie, natomiast 55% respondentów nie ma pojęcia,
gdzie szukać pomocy w takiej sytuacji.

d) problem nikotynowy z perspektywy dorosłych mieszkańców
Nikotynizm, czyli uzależnienie od nikotyny, palenie wyrobów tytoniowych oraz
nowatorskich wyrobów tytoniowych to również jeden z problemów społecznych który
negatywnie wpływa na zdrowie i życie mieszkańców. Dlatego, aby określić skalę zjawiska na
terenie Gminy diagnoza zawierała kilka pytań również z tego zakresu.
Dorosłych mieszkańców zapytano między innymi czy i jak często palą papierosy albo
e – papierosy. Regularne palenie papierosów elektronicznych lub tradycyjnych zadeklarowało
29% respondentów. Okazjonalnie pali 15% badanych mieszkańców, a abstynencję
nikotynową zadeklarowało 56% mieszkańców. Wynika z tego, że popularność papierosów
wśród dorosłych mieszkańców naszej Gminy zmniejsza się.

Ze względu na rosnącą popularność e – papierosów respondenci zostali poproszeni
o wyrażenie opinii na temat ich szkodliwości. Prawie połowa uważa, że są one tak samo
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szkodliwe, jak papierosy tradycyjne, 16% twierdzi, że są one tak samo szkodliwe a 27%
respondentów jest nawet zdania, że szkodzą one bardziej niż papierosy tradycyjne.

PROBLEM UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
Diagnoza obejmowała badanie ankietowe przeprowadzone wśród 730 uczniów szkół z terenu
Gminy Mogilno. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z występowaniem
niepożądanych zjawisk i zachowań wśród dzieci i młodzieży. Wyniki diagnozy ustalono
w następujących obszarach:
a) problem alkoholowy z perspektywy dzieci i młodzieży szkolnej
Pierwsze z pytań dotyczyło inicjacji alkoholowej. Wyniki pokazują, że ma ją za sobą aż 23%
uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, 60% uczniów klas VII – VIII szkół
podstawowych, 77% uczniów klas gimnazjalnych oraz 88% uczniów klas
ponadgimnazjalnych.
Najczęściej spożywanym alkoholem wśród uczniów wszystkich badanych grup jest piwo
i wódka. Alkohol spożywany jest najczęściej w środowisku domowym, z rodziną, ze
znajomymi, na imprezach i domówkach a niekiedy również na wakacjach czy w szkole,
co przedstawia poniższy wykres:
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Zapytani o częstotliwość spożywania alkoholu ankietowani najczęściej wskazywali, że robią
to sporadycznie – kilka razy w życiu czy kilka razy w miesiącu. Część młodych ludzi
zadeklarowało, że spróbowało alkoholu tylko raz w życiu. Niepokojącym zjawiskiem jest
jednak fakt, że część ankietowanych przyznaje się do codziennego spożywania alkoholu,
dotyczy to również 1% badanych spośród klas IV – VI szkół podstawowych.

Wśród uczniów również panuje błędne przekonanie, że alkohol zawarty w piwie jest mniej
szkodliwy niż ten zawarty w wódce. Tego zdania jest prawie 60% uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych, 70% uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych, niemal 80% uczniów klas
gimnazjalnych oraz ponad połowa badanych spośród klas ponadgimnazjalnych.
Dla części uczniów jest to dobry sposób na wyluzowanie się i zapomnienie o smutkach –
szczególnie wśród starszych klas.
Zadawalającym jest jednak fakt, że spora część badanych uważa, iż alkohol jest szkodliwy,
szczególnie dla osób poniżej 18 roku życia.
Najchętniej młodzi ludzie sięgają po piwo oraz wódkę, co jest szczególnie widoczne wśród
uczniów klas gimnazjalnych.
Niestety według 6% klas IV – VI szkół podstawowych, 25% uczniów klas VII – VIII szkół
podstawowych, 47% uczniów klas gimnazjalnych oraz 51% uczniów klas
ponadgimnazjalnych zdobycie alkoholu na terenie Gminy nie jest trudne. Być może jest to
spowodowane tym, że część uczniów może wyglądać na tyle dojrzale, że nie ma problemu
z zakupem alkoholu.
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b) problem narkotykowy z perspektywy dzieci i młodzieży szkolnej
Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 1% uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, 5%
uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych, 14% uczniów klas gimnazjalnych oraz 21%
uczniów szkół ponadgimnazjalnych miało kontakt z narkotykami lub dopalaczami. Środków
psychoaktywnych próbowali głównie podczas spotkań ze znajomymi – 11% uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, 7% uczniów klas gimnazjalnych oraz 2% uczniów klas VII – VIII szkół
podstawowych. Niewielki odsetek uczniów klas starszych wskazał również na imprezy
i domówki. Co niepokojące, w odpowiedziach uczniów pojawiły się również teren szkoły
oraz środowisko rodzinne.
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Podobnie, jak wśród dorosłej części badanych, substancje, które przyjmowały osoby
deklarujące kontakt z narkotykami to głównie marihuana. Najstarsi uczniowie przyjmowali
również amfetaminę oraz haszysz.
Na pytanie „Jak często przyjmujesz narkotyki lub dopalacze?” uczniowie odpowiadali
w większości, że ten problem ich nie dotyczy. Niewielki odsetek ankietowanych uczniów
przyznał, że zażywa narkotyki lub dopalacze codziennie – 4 % uczniów klas
ponadgimnazjalnych, 2% uczniów klas gimnazjalnych oraz po 1% uczniów klas IV – VI
szkół podstawowych oraz uczniów klas VII – VIII klas podstawowych.
Według 3% uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, 18% uczniów klas VII – VIII szkół
podstawowych, 19% uczniów klas gimnazjalnych oraz 31% uczniów klas
ponadgimnazjalnych łatwo jest kupić narkotyki na terenie naszej Gminy. Część starszych
uczniów zna miejsca oraz osoby, u których nabyć można narkotyki lub dopalacze, jest to
odpowiednio 25% uczniów klas ponadgimnazjalnych, 19% uczniów klas gimnazjalnych oraz
17% uczniów klas 7 – 8 szkół podstawowych.

Część młodych ludzi nie posiada dostatecznej wiedzy w zakresie możliwości uzależnienia od
substancji psychoaktywnych. Uważają wręcz, że jeśli ktoś bierze narkotyki z umiarem, to się
nie uzależni. Takie stanowisko reprezentuje 25% uczniów klas IV – VI szkół podstawowych,
18% uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych, 21% uczniów klas gimnazjalnych oraz
20% uczniów klas ponadgimnazjalnych. Zadawala jednak fakt świadomości, że od dopalaczy
można się uzależnić tak samo jak od narkotyków.
c) problem przemocy z perspektywy dzieci i młodzieży szkolnej
Zjawisko przemocy w środowisku młodych ludzi staje się problemem coraz bardziej
aktualnym i wymagającym podjęcia odpowiednich rozwiązań. Agresja ujawniająca się
w szkole często ma swoje źródła w przemocy domowej. Przeprowadzone ankiety pozwalają
przyjrzeć się dokładniej nasileniu zjawiska agresji w środowisku szkolnym.
Przemoc podzielona została na fizyczną oraz psychiczną. Obie formy są znane uczniom i obu
doświadczają uczniowie, jednak przemoc psychiczna występuje częściej.
Niepokój budzi fakt, iż wśród ankietowanych znajdują się osoby, które doświadczają obu
rodzajów przemocy ze strony zarówno innych uczniów, jak i nauczycieli każdego dnia.
„Nie czuje się bezpiecznie w swojej szkole” - takiej odpowiedzi udzieliło 13% uczniów klas
ponadpodstawowych, 14% uczniów klas gimnazjalnych, 18% uczniów klas VII – VIII szkół
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podstawowych oraz 10% uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, co przedstawia
poniższy wykres:

W kolejnym pytaniu uczniowie zostali poproszeni o wskazanie czy są w ich szkole
uczniowie, których się obawiają. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło aż 27% uczniów
najmłodszych klas, 22% uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych, 7% uczniów klas
gimnazjalnych oraz 17% uczniów klas ponadgimnazjalnych.
d) problem nikotynowy z perspektywy dzieci i młodzieży szkolnej
Mimo zmniejszenia popularności papierosów w naszym społeczeństwie, są one wciąż
atrakcyjną używką dla młodzieży. Jak wynika z przeprowadzonych badań inicjację
nikotynową ma za sobą 10% uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, 45% uczniów klas
VII – VIII szkół podstawowych, 67% uczniów klas gimnazjalnych oraz 67% uczniów klas
ponadgimnazjalnych.
Najczęściej wskazywaną przez uczniów okolicznością zapalenia pierwszego papierosa
w każdej grupie wiekowej było spotkanie ze znajomymi. Takiej odpowiedzi udzieliło 4%
uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, 29% uczniów klas VII - VIII szkół
podstawowych, 37% uczniów klas gimnazjalnych oraz 35% uczniów klas
ponadgimnazjalnych. Sygnałem ostrzegawczym może być fakt, że część uczniów pierwszego
papierosa zapaliła na terenie szkoły.
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Większość uczniów biorących udział w badaniu, którzy mają za sobą inicjację nikotynową,
nie pali aktualnie papierosów – 99% uczniów klas IV - VI szkół podstawowych,
88% uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych, 79% uczniów klas gimnazjalnych oraz
64% uczniów klas ponadgimnazjalnych.
Uczniowie odpowiadali również na pytanie dotyczące możliwości zdobycia przez nich
wyrobów tytoniowych na terenie Gminy. Zaledwie kilkanaście procent przedstawicieli
wszystkich grup wskazało, że byłoby to trudne – 18% uczniów klas IV – VI szkół
podstawowych, 13% uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych, 14% uczniów klas
gimnazjalnych i 17% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spora część uczniów wszystkich
grup nie ma wiedzy na ten temat.

BADANIE SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Ważną grupą, która może zarysować szczególny obraz problemów alkoholowych
występujących w Gminie są sami pracownicy punktów sprzedaży, obcujący na co dzień
z konsumentami. Ich postawy wobec osób nabywających alkohol oraz przestrzeganie
przepisów prawa w tym zakresie mogą w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia
problemów związanych z nadużywaniem alkoholu zarówno przez nieletnich jak i dorosłych.
W anonimowym badaniu wzięło udział 20 sprzedawców punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn. Spośród nich 17 respondentów to pracownicy
punktów sprzedaży, natomiast 3 osoby, to ich właściciele.
Pierwsze pytanie ankiety miało na celu określenie poziomu świadomości sprzedawców na
temat niebezpieczeństw wynikających z zawartości alkoholu w poszczególnych rodzajach
napojów alkoholowych.
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Aż 55% ankietowanych wskazało, że alkohol zawarty w piwie oraz winie jest mniej szkodliwy
niż ten zawarty w wódce, co świadczyć może o niskiej świadomości sprzedawców na temat
szkodliwości napojów o potencjalnie niższej zawartości procentowej alkoholu.

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety 90% sprzedawców uważa, że dostęp do alkoholu
powinien być ograniczony bądź bardziej kontrolowany.
Na pytanie o próbę zakupu alkoholu przez osoby poniżej 18 roku życia sprzedawcy
najczęściej odpowiadali, że zdarza się to w ich punktach sprzedaży kilka razy w roku – 55%,
bądź, że nie zdarza się to wcale – 20%. Tylko niewielki odsetek respondentów wskazał, że
zdarza się to częściej - kilka razy w miesiącu – tak odpowiedziało 10% respondentów, kilka
razy w tygodniu – 10%. Pozostałe 5% biorących udział w badaniu wskazało, że do próby
zakupu alkoholu przez nieletnich dochodzi kilka razy dziennie – 5%.

Zauważalnym zjawiskiem jest natomiast spożywanie alkoholu w obrębie punktu sprzedaży.
Aż 25% badanych stwierdziło, że zdarza się to kilka razy dziennie, 10% kilka razy
w tygodniu, 15% kilka razy w miesiącu. Jednocześnie aż 20% zadeklarowało, że w obrębie
ich punktów sprzedaży zjawisko to występuje kilka razy w roku a 30%, że nie zdarza się
wcale.
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Kolejne pytanie dotyczyło nieprzyjemnych incydentów związanych z używaniem alkoholu
w obrębie sklepu. Sytuacja jest zadawalająca, ponieważ tylko 10% sprzedawców przyznało,
że w obrębie ich punktu sprzedaży, w przeciągu ostatnich 3 miesięcy, doszło do
nieprzyjemnego zajścia, w którym konieczne było podjęcie interwencji przez policję.
W kolejnym pytaniu, dotyczącym sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, aż
80% badanych wskazało, że nigdy nie sprzedało alkoholu osobie poniżej 18 roku życia.
Pozostałe 20% badanych nie miała pewności co do wieku osób, którym sprzedała alkohol.

Sprzedawcy mają wystarczającą wiedzę w zakresie konsekwencji zdrowotnych oraz
prawnych związanych ze sprzedażą alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Wykazują
czujność oraz asertywność podczas sprzedaży napojów alkoholowych, 70% ankietowanych,
w przypadku wątpliwości co do wieku zawsze pyta o dokument potwierdzający pełnoletniość,
a 30% badanych robi to często.
Ostatnie badane zagadnienie dotyczyło subiektywnej oceny funkcjonowania kontroli punktów
sprzedaży alkoholu w gminie Mogilno. Łącznie 80% badanych oceniło jej funkcjonowanie
bardzo dobrze.
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ROZDZIAŁ III
SPRZEDAŻ NAPOJÓW
MOGILNO

ALKOHOLOWYCH

NA

TERENIE

GMINY

W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych rady gmin zostały
zobowiązane do uchwalenia uchwał dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń – odrębnie
dla każdej kategorii napojów alkoholowych. Rada Miejska w Mogilnie w dniu 31 lipca 2018
roku podjęła uchwałę nr XLIX/499/18 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy Mogilno.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Maksymalna liczba zezwoleń wynikająca z uchwały
Rady Miejskiej w Mogilnie

Liczba wydanych nowych
zezwoleń w 2019 roku:

DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

do 4,5% oraz piwo
powyżej 4,5% do 18%
(z wyjątkiem piwa)

powyżej 18%

65

4

48

5

50

6

DO SPOŻYCIAW MIEJSCU SPRZEDAŻY

do 4,5% oraz piwo
powyżej 4,5% do 18%
(z wyjątkiem piwa)

powyżej 18%

25

4

8

2

7

1

Wartość sprzedanego alkoholu na terenie miasta
rok
2015
2016
2017
2018

Sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu (w tys. zł):
do 4,5%
powyżej 4,5% do 18%
powyżej 18%
łącznie
oraz piwo
z wyjątkiem piwa
9.674.138,28
1.190.265,73
8.010.360,39
18.874.764,40
9.996.494,25
1.456.246,15
9.226.037,47
20.678.777,87
9.958.257,90
1.575.295,28
9.739.891,18
21.273.444,36
10.584182,85
1.562.732,85
12.282.646,58
24.429.562,28

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli można zaobserwować systematyczny wzrost
wartości sprzedaży alkoholu. Na przestrzeni 4 lat wzrost ten wyniósł blisko 5,5 mln.
Działania kontrolne w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w imieniu Burmistrza Mogilna prowadzi Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownik merytoryczny ds. punktów
sprzedaży napojów alkoholowych Wydziału Administracyjnego Urzędu Miejskiego
w Mogilnie. W 2019 roku Komisja przeprowadziła siedem kontroli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Jedna kontrola zakończyła się
skierowaniem wniosku do Burmistrza Mogilna o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, ze względu na podanie w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu za rok
2018, danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
Ponadto, podczas kontroli zwracano uwagę na tabliczki informacyjne „alkohol szkodzi
zdrowiu”, sprzedaż alkoholu na tzw. „zeszyt” czy też sprzedaż alkoholu osobom nieletnim
i nietrzeźwym.
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W 2019 roku każdy z właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych dokonał
terminowych wpłat wszystkich III rat.

Rozdział IV
STAN ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY
MOGILNO
Stan po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków często jest determinantem zachowań
niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, a nawet godzących w porządek prawny.
Wybrane przestępstwa i wykroczenia odnotowane przez funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Mogilnie oraz Straży Miejskiej w Mogilnie związane bezpośrednio ze
spożywaniem środków psychoaktywnych przedstawiają poniższe tabele:
a) liczba przestępstw i wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami,
przebadanych pod kątem stanu trzeźwości:
Liczba ujawnionych przestępstw i wykroczeń
Pojazdy mechaniczne
Inne pojazdy
Wykroczenia
Przestępstwa
(prowadzenie
(prowadzenie
pojazdu w stanie
Wykroczenia
pojazdu w stanie
po użyciu
(prowadzenie pojazdu
nietrzeźwości,
alkoholu,
w stanie po użyciu
zawartość
zawartość
alkoholu)
alkoholu we
alkoholu we krwi
krwi powyżej
od 0,2 do 0,5
0,5 promila)
promila)
2.
3.
4.

Rok

1

od 1
grudnia
2018
roku do 30
listopada
2019 roku

46

2

6

Łącznie

5.

54

Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie

b) liczba przestępstw i wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami pod
wpływem substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
Rok

Liczba ujawnionych przestępstw i wykroczeń
Pojazdy mechaniczne i inne

Łącznie

Przestępstwa

Wykroczenia

1

2.

3.

4.

od 1 grudnia 2018
roku do 30 listopada
2019 roku

-

-

-

Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie
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c) osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,
doprowadzone do miejsca zamieszkania, placówek służby zdrowia lub jednostek Policji
Liczba osób
doprowadzonych do:

Pod wpływem alkoholu

Pod wpływem innych substancji
psychoaktywnych (narkotyki)

a) miejsca zamieszkania

59

-

b) placówek służby
zdrowia
c) jednostek Policji

5

-

40

-

104

-

Łącznie

Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie i Straży Miejskiej w Mogilnie

d) liczba przestępstw, dotyczących posiadania i rozpowszechniania narkotyków
na terenie Gminy Mogilno
1.
2.

Liczba przestępstw ogółem
w tym popełnione przez nieletnich
Liczba sprawców
w tym nieletnich

od 1 grudnia 2018 do 30 listopada 2019
12
1
10
1

Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie

e) interwencje domowe w sprawie przemocy w rodzinie
Liczba interwencji domowych, w tym:
a) po spożyciu alkoholu
b) po zażyciu substancji psychoaktywnych
innych niż alkohol
Liczba sporządzonych Niebieskich Kart
Liczba przeprowadzonych postępowań,
w tym:
a) czynności sprawdzające w związku z
podejrzeniem przemocy w rodzinie
b) dochodzeń w związku z podejrzeniem
stosowania przemocy w rodzinie
Liczba spraw zakończonych stwierdzeniem
przemocy w rodzinie i przekazanych do
Prokuratury
Liczba postępowań związanych z realizacją
programu FreD goes net
Liczba zatrzymań w związku z podejrzeniem
stosowania przemocy w rodzinie

od 1 grudnia 2018 do 30 listopada 2019
58
31
58
37
16
21
4
8

Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie
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f) sankcje zastosowane wobec sprawców wykroczeń związanych ze spożywaniem
napojów alkoholowych wbrew zakazom, nabywaniem lub spożywaniem napojów
alkoholowych w miejscach nielegalnej sprzedaży, spożywaniem napojów
alkoholowych przyniesionych przez siebie lub inną osobę w miejscach
wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania
Sankcja

od 1 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2019 roku

Pouczenie

303

Mandat karny

112

Wniosek do sądu

12

Łącznie

586

Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie i Straży Miejskiej w Mogilnie

Rozdział V
DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOROSŁYCH, REALIZOWANE NA
TERENIE GMINY MOGILNO
Poradnia Leczenia Uzależnień prowadzi terapie indywidualne i grupowe oraz organizuje
pomoc dla rodzin osób uzależnionych. Z terapii korzystają osoby, które zdecydowały się na
podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego oraz osoby zobowiązane do podjęcia leczenia
przez sąd. Zakres osób objętych pomocą w różnych formach prezentują tabele poniżej:
a) mieszkańcy Gminy Mogilno korzystający z usług Poradni Leczenia Uzależnień
w SP ZOZ w Mogilnie

Zarejestrowano osób ogółem:

w tym:

w tym:

2016

od 1 grudnia od 1 grudnia od 1 grudnia
2016 do
2017 do
2018 do
30 listopada 30 listopada 30 listopada
2017
2018
2019
79
74
34

mężczyźni

80

kobiety

19

31

15

8

67

49

39

27

32

49

39

24

zobowiązani do
leczenia
podejmujący
leczenie
dobrowolne

Dane uzyskane z Poradni Leczenia Uzależnień SP ZOZ Mogilno

W roku 2019 liczba osób korzystających z usług Poradni Leczenia Uzależnień zmniejszyła się
prawie o połowę w stosunku do ubiegłego roku. W dalszym ciągu częściej leczą się
mężczyźni niż kobiety.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie podejmuje
czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu
obowiązku
poddania
się
leczeniu
w
zakładzie
lecznictwa
odwykowego.
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b) wnioski rozpatrywane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w sprawie podjęcia działań mających na celu poddanie się leczeniu
odwykowemu
Liczba wniosków rozpatrywanych przez Komisję:

w
tym:

od 1 grudnia 2018 roku do
30 listopada 2019 roku

Liczba spraw skierowanych przez Komisję do
sądu o zastosowanie obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
Liczba wniosków do biegłych sądowych
o wydanie opinii w przedmiocie uzależnień od
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

9

7

Liczba osób, które zgłosiły się na dobrowolne
leczenie w poradni

9

Dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie

Liczba posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w roku 2018
Liczba posiedzeń komisji ds. lecznictwa odwykowego

ROZDZIAŁ VI
POMOC
FINANSOWA
DLA
ŚRODOWISK
ALKOHOLOWYM I NARKOTYKOWYM

20
9

Z

PROBLEMEM

Badania potwierdzają tendencję wzrostową w zakresie liczebności grupy osób otrzymujących
wsparcie finansowe.
od 1 grudnia 2017 do
30 listopada 2018

od 1 grudnia 2018 do
30 listopada 2019

Wysokość świadczeń

137.141,35 zł

147.850,97 zł

Liczba gospodarstw

68

67

Liczba osób w tych gospodarstwach

149

167

Liczba środowisk, w których występują
problemy związane ze stosowaniem
przemocy w rodzinie
Liczba dorosłych w środowiskach, w których
występują problemy związane ze
stosowaniem przemocy w rodzinie
Liczba dzieci w środowiskach,
w których występują problemy związane ze
stosowaniem przemocy w rodzinie
Liczba środowisk, w których podejmowano
działania w związku z procedurą Niebieska
Karta
Liczba wniosków o zobowiązanie do podjęcia
leczenia odwykowego

18
34
83

27

44

23

30

20

24

6
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od 1 grudnia 2017 do
30 listopada 2018

od 1 grudnia 2018 do
30 listopada 2019

8

4

3

4

1

2

Liczba wniosków do Sądu Rodzinnego o
wgląd w sytuację dziecka
Liczba wniosków do Sądu Rodzinnego o
ograniczenie władzy rodzicielskiej
Liczba wniosków do Prokuratury
o podjęcie działań w związku
z podejrzeniem stosowania przemocy
w rodzinie

Dane uzyskane od Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie

Rozdział VII
ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII DLA GMINY MOGILNO NA ROK 2020
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem
Źródła
finansowania

Sposób realizacji

Realizator

Wskaźniki realizacji

Organizowanie i prowadzenie
specjalistycznych konsultacji
i poradnictwa (m.in.:
medycznego,
psychologicznego,
pedagogicznego, rodzinnego,
prawnego, socjalnego),
a także grup wsparcia dla
rodzin osób z problemem
alkoholowym i narkotykowym
Prowadzenie terapii
motywującej do zmiany oraz
motywowanie
do leczenia osób
uzależnionych
Wspieranie działalności
organizacji / środowisk
samopomocowych dla osób
uzależnionych i
współuzależnionych od
alkoholu i narkotyków

MGOPS w Mogilnie,
GKRPA w Mogilnie,
Poradnia
Psychologiczno
– Pedagogiczna
w Mogilnie,
Poradnia Leczenia
Uzależnień w Mogilnie,
PCPR w Mogilnie

Liczba osób
objętych
działaniami

Środki własne
gminy
i powiatu

Liczba osób
objętych
działaniami

Środki własne
gminy

Liczba osób
objętych
działaniami

Środki własne
gminy

Liczba osób
objętych
działaniami

Środki własne
gminy
i powiatu

Liczba osób
objętych
działaniami

Środki własne
gminy
i powiatu

Prowadzenie rozmów
wspierających
Działania skierowane do osób
utrzymujących abstynencję po
leczeniu - terapia
psychologiczna

Poradnia Leczenia
Uzależnień w Mogilnie,
GKRPA w Mogilnie
GKRPA w Mogilnie,
MGOPS w Mogilnie,
AA „Franciszek”,
AA „Ocaleni”,
AZYL
MGOPS w Mogilnie,
PCPR w Mogilnie
Poradnia Leczenia
Uzależnień w Mogilnie,
PCPR w Mogilnie,
inne podmioty

Strona 19 z 27

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomania, przemoc,
nikotynizm pomocy terapeutycznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie
Sposób realizacji

Źródła
finansowania

Realizator

Wskaźniki realizacji

Działalność placówek
wsparcia dziennego

MGOPS w Mogilnie

Liczba placówek
wsparcia dziennego
Liczba osób
uczęszczających
do placówek

Środki własne
gminy

Poradnictwo skierowane
do dzieci i młodzieży
eksperymentującej
lub używającej środki
psychoaktywne oraz
zagrożonej innymi
uzależnieniami i przemocą

PCPR w Mogilnie,
MGOPS w Mogilnie ,
Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
w Mogilnie

Liczba osób
korzystających
z poradni / działań

Środki własne
gminy
i powiatu

Poradnictwo oraz działania
warsztatowe dla rodziców
dzieci i młodzieży
eksperymentujących
lub używających środki
psychoaktywne, zagrożonych
innymi uzależnieniami oraz
przemocą

PCPR w Mogilnie,
MGOPS w Mogilnie,
Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
w Mogilnie

Liczba osób
korzystających
z poradni / działań

Środki własne
gminy
i powiatu

Liczba osób
korzystających
z poradni / działań

Środki własne
gminy

Liczba osób
korzystających
z poradni / działań

Środki własne
gminy
i powiatu

Wspieranie rodzin
w przezwyciężaniu sytuacji
kryzysowej, w tym
MGOPS w Mogilnie,
z występowaniem przemocy
Poradnia Leczenia
w rodzinie poprzez udzielanie
Uzależnień w Mogilnie,
m.in. poradnictwa
Gminny Zespół
specjalistycznego
Interdyscyplinarny
i realizowanie projektów
w Mogilnie
socjalnych i edukacyjnych,
w tym praca zespołu
ds. interwencji kryzysowych
Prowadzenie działań
Poradnia Leczenia
korekcyjno – edukacyjnych dla Uzależnień w Mogilnie,
sprawców przemocy
PCPR w Mogilnie
Pozostałe działania w ramach
PCPR w Mogilnie,
interwencji kryzysowej –
Poradnia Leczenia
udzielanie schronienia,
Uzależnień
„Niebieska Linia” telefoniczne w Mogilnie, Samorząd
pogotowie dla ofiar przemocy
Województwa
w rodzinie
Kujawsko –
Pomorskiego

Środki własne
gminy
i powiatu,
środki
samorządu
województwa
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz nikotynizmu
Sposób realizacji

Realizacja programów,
warsztatów oraz akcji
profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży

Organizowanie wypoczynku
dla dzieci jako element
całorocznej profilaktycznej
pracy z dziećmi

Prowadzenie lokalnych akcji
profilaktycznych oraz
włączanie się w realizację
kampanii ogólnopolskich

Działania o charakterze
edukacyjnym przeznaczone
dla rodziców
Działania o charakterze
edukacyjnym przeznaczone
dla sprzedawców napojów
alkoholowych
Prowadzenie kampanii
społecznych i edukacyjnych
o tematyce związanej
z ryzykiem prowadzenia
pojazdów (w tym rowerów
i sprzętu pływającego)
pod wpływem alkoholu
Szkolenia, warsztaty,
konferencje oraz inne formy
edukacyjne przeznaczone
dla osób zajmujących się
udzielaniem pomocy
dziecku, rodzinie,
osobom uzależnionym

Realizator

Wskaźniki realizacji

Źródła
finansowania

Poradnia Leczenia
Uzależnień w Mogilnie,
Rodzaj
MGOPS w Mogilnie,
prowadzonych
ZOSiP w Mogilnie,
Środki własne
działań
placówki oświatowe,
gminy
Liczba osób objętych
GKRPA w Mogilnie,
działaniami
Straż Miejska
w Mogilnie
GKRPA w Mogilnie,
Rodzaj
MGOPS w Mogilnie,
prowadzonych
Środki własne
placówki oświatowe,
działań
gminy
PCPR w Mogilnie,
Liczba osób objętych
parafie, organizacje
działaniami
pozarządowe
GKRPA w Mogilnie,
Poradnia
Środki własne
Psychologiczno –
Rodzaj
gminy, środki
Pedagogiczna
prowadzonych
podmiotów
w Mogilnie, PSSE
działań
uczestniczących
w Mogilnie, Straż
w działaniach
Miejska w Mogilnie,
placówki oświatowe
GKRPA w Mogilnie,
Straż Miejska
w Mogilnie,
placówki oświatowe

Rodzaj
prowadzonych
działań

Środki własne
gminy

Urząd Miejski
w Mogilnie,
GKRPA w Mogilnie

Liczba osób
uczestniczących
w działaniach

Środki własne
gminy

GKRPA w Mogilnie,
KPP Mogilno,
Straż Miejska
w Mogilnie,
media lokalne
GKRPA w Mogilnie,
Poradnia Leczenia
Uzależnień, MGOPS
w Mogilnie, Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
w Mogilnie, PCPR
w Mogilnie, ZOSiP
w Mogilnie

Liczba godzin
prowadzonych zajęć
Liczba uczniów
objętych
działaniami

Formy edukacyjne
Liczba uczestników

Środki własne
gminy

Środki własne
gminy
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Stwarzanie alternatywnych
Mogilno Sport,
możliwości spędzania wolnego
placówki
oświatowe,
czasu dla dzieci i młodzieży,
Urząd Miejski
prowadzenie pozalekcyjnych
w Mogilnie,
zajęć (sportowych i innych)
MGOPS w Mogilnie,
jako kontynuacja działań
organizacje
pozarządowe
profilaktycznych w szkołach

Liczba godzin
przeprowadzonych
zajęć
Liczba uczniów
objętych
działaniami

Działania na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych zajęciach
opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych

MGOPS w Mogilnie

Liczba dzieci
dożywionych

Podejmowanie działań
kontrolnych, mających na celu
ograniczenie dostępności
napojów alkoholowych dla
osób poniżej 18 roku życia

Urząd Miejski
w Mogilnie,
GKRPA w Mogilnie,
Straż Miejska
w Mogilnie,
KPP Mogilno

Liczba
skontrolowanych
punktów sprzedaży
i podawania
napojów
alkoholowych
Liczba ujawnionych
nieprawidłowości

Środki własne
gminy

Środki własne
gminy

Środki własne
gminy

Informowanie o dostępności
usług terapeutycznych
Środki własne
i pomocowych dla osób
GKRPA w Mogilnie
Liczba odbiorców
gminy
uzależnionych i ich rodzin
Wznowienie informatora
4. Wspieranie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i nikotynizmu
Sposób realizacji

Prowadzenie placówek
wsparcia dziennego

Programy edukacyjne dla
przedstawicieli samorządów
lokalnych, stowarzyszeń
abstynenckich oraz członków
GKRPA

Realizator

Wskaźniki realizacji

MGOPS w Mogilnie

Liczba placówek
wsparcia dziennego
Liczba osób
uczęszczających do
placówek

Podmiot wyłoniony na
podstawie oferty

Rodzaj
prowadzonych
działań
Liczba osób
objętych
działaniami

Źródła
finansowania

Środki własne
gminy

Środki własne
gminy, środki
podmiotu
wyłonionego
na podstawie
oferty
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Rozdział VIII
PRELIMINARZ
PROGRAMU
A

WYDATKÓW

ZWIAZANYCH

Z

REALIZACJĄ

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków

Dofinansowanie działalności Poradni Leczenia Uzależnień oraz jej doposażenie

3 000

Szkolenie specjalistyczne terapeutów uzależnień

3 000

Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych

3 000

Materiały biurowe do realizacji Programu

2 000

Biegli sądowi – badania

6 000

Telefon w Poradni Leczenia Uzależnień i Punkcie Pomocy Psychologicznej

2 000

Działania prewencyjne Policji

2 000
RAZEM A

B

21 000

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

Konsultacje, Punkt Pomocy Psychologicznej – przemoc w rodzinie

5 000

Dofinansowanie działań interwencyjnych na rzecz ochrony rodzin z problemem
2 000
uzależnień i przemocy w rodzinie, OIK
RAZEM B
7 000
C Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
a 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
Ognisko wychowawcze
Program profilaktyczny – przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły
ponadpodstawowe
Wakacje letnie – obozy profilaktyczne, półkolonie dofinansowanie

16 000

Ferie zimowe, półkolonie

15 000

20 000
70 000

Konkurs wiedzy i plastyczny, dzień profilaktyki

2 000

Pomoc psychologiczna w ognisku wychowawczym

8 000
RAZEM C

131 000

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Zakup książek z dziedziny psychologiczno – pedagogiczno – profilaktycznej 1 000
Miejska Biblioteka Publiczna
D
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Wspieranie inicjatyw stowarzyszeń w ramach rozwiązywania problemów
alkoholowych
Wspieranie inicjatyw lokalnych w ramach rozwiązywania problemów
alkoholowych
Akcje informacyjne oraz druk ulotek i informatorów
Dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci przy klubach sportowych

180 000
25 500
4 000
45 000

Telefon Niebieska Linia – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

1 500

Program ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu, HIV i AIDS

1 500

RAZEM D

258 500

E Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Szkolenie w sprawie realizacji zadań wypływających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

7 000

RAZEM
F

16 500
23 500

Przeciwdziałanie narkomanii

Szkolenia

2 000

Zakup książek

1 000

Zakup testerów

1 000

Zajęcia profilaktyczne i warsztatowe – przeciwdziałanie narkomanii

12 000

Konkurs wiedzy, plastyczny, debata

3 000
RAZEM F

RAZEM A + B +C + D + E + F

19 000

460 000
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Rozdział IX
GŁÓWNI REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMU
1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie
Ognisko wychowawcze prowadzone przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mogilnie jest placówką opiekuńczo – wychowawczą prowadzącą zajęcia dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum. Z zajęć korzystają przede wszystkim dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, w których występują gównie: problem alkoholowy, problemamy opiekuńczo
– wychowawcze w szkole i domu rodzinnym, problem bezrobocia i trudnej sytuacji
finansowej rodziny, problemy w realizacji programu szkolnego. Działania prowadzone przez
ośrodek mają na celu zminimalizowanie zagrożenia wystąpienia procesu uzależnienia od
alkoholu wśród młodzieży.
Ponadto, placówka pomaga i wspiera rodziny w różnych aspektach funkcjonowania, poprzez
dożywianie, prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn.
2. Poradnia Leczenia Uzależnień w Mogilnie
Poradnia Leczenia Uzależnień działa w przychodni rejonowej w Mogilnie. W ramach jej
działań pomoc uzyskać mogą osoby uzależnione od narkotyków i innych substancji
psychoaktywnych, członkowie ich rodzin oraz osoby współuzależnione. Zajęcia prowadzą
specjaliści terapii leczenia uzależnień.
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mogilnie
Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz
logopedycznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Placówka
prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia terapeutyczne, warsztaty oraz inne
formy dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży. Prowadzona jest również działalność
orzecznicza, opiniująca oraz profilaktyka na rzecz szkół i innych placówek oświatowo –
wychowawczych. Podejmowane są również działania z zakresu profilaktyki uzależnień
i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielana jest pomoc psychologiczno pedagogiczna dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W codziennej działalności Centrum zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, organizacją
rodzinnej pieczy zastępczej, osobami opuszczającymi placówki oraz rodzinne formy pieczy
zastępczej a także wypełnia wszystkie zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej
oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Centrum udziela także wsparcia
osobom znajdującym się w szeroko rozumianym kryzysie (przemoc, uzależnienia, trudności
opiekuńczo - wychowawcze itp.). Ponadto, PCPR realizuje projekt, którego uczestnicy mogą
skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (pedagogicznego, prawnego,
psychologicznego, psychiatrycznego), warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie
dla rodziców naturalnych i zastępczych, zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców
korzystających z warsztatów, superwizji rodzin zastępczych, warsztatów dla osób
przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, grup wsparcia dla rodzin naturalnych
i zastępczych, warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży przebywającej
w pieczy zastępczej, bonów edukacyjnych dla osób opuszczających pieczę zastępczą.
5. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mogilnie
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mogilnie realizuje zadania z zakresu
zdrowia publicznego. Została powołana w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed
niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych. Prowadzi działalność
zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych i zawodowych oraz
działalność oświatowo - zdrowotną i promocję zdrowia. Współorganizuje konkursy oraz
szkolenia z zakresu uzależnień i przeciwdziałania narkomanii.
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6. Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie prowadzi kontrole kierowców w zakresie kierowania
pojazdami pod wpływem środków psychoaktywnych, czuwa nad bezpieczeństwem
i porządkiem publicznym, zwalcza przestępczość, prowadzi interwencje w zakresie przemocy
w rodzinach.
7. Straż Miejska w Mogilnie
W ramach działań prewencyjnych funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą kontrole
placówek handlowych i gastronomicznych pod kątem przestrzegania warunków i zasad
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy. W placówkach oświatowych
prowadzone są różnego rodzaju akcje profilaktyczne, mające na celu uświadamianie
mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży na temat szkodliwości spożywania
napojów alkoholowych, zażywania narkotyków i dopalaczy oraz palenia wyrobów
tytoniowych.
8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie
Komisja powołana jest do inicjowania działań związanych z profilaktyką problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a także do
podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Organizuje
profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną i szkoleniową w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, narkomanii i nikotynizmu skierowaną do placówek oświatowych,
rodziców oraz sprzedawców napojów alkoholowych.
9. Placówki oświatowe
Placówki oświatowe realizują działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmu oraz uzależnień behawioralnych. W roku szkolnym
2017/2018 przeprowadzony został cykl warsztatów o tej tematyce adresowany do uczniów
szkół podstawowych. W klasach IV – VI przeprowadzono warsztaty pt. „Pajęczyna marzeń”,
której celem jest ukazanie form spędzania czasu bez używek. Dla klas VII – VIII
przeprowadzono warsztaty pt. „W kręgu schematów”, podczas których zaprezentowana
została droga prowadząca młodzież do uzależnienia. Natomiast uczniowie młodszych klas
uczestniczyli w zajęciach „Pajęczyna Marzeń” oraz „Profil”. Zajęcia prowadzone były przez
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy. Poza tym placówki
organizują wewnętrze debaty, zajęcia na temat szkodliwości środków psychoaktywnych oraz
przemocy i agresji rówieśniczej.
10. AA Franciszek
Grupa wsparcia przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie prowadzi
cykliczne spotkania dla osób uzależnionych od alkoholu, które chcą zaprzestać picia. Podczas
mityngów uczestnicy opowiadają swoje historie, wymieniają się swoimi doświadczeniami.
Prowadzą dyskusje na wskazane tematy. Uczestników łączy wspólny problem.
11. AA „Ocaleni”
Grupa wsparcia powstała w roku 2019. Prowadzi na terenie naszej gminy cykliczne
spotkania, których celem jest udzielanie wzajemnego wsparcia w utrzymaniu abstynencji
osobom uzależnionym i zmagającym się z chorobą alkoholową.
12. Stowarzyszenie pomocy Bezdomnym „AZYL”
W Placówce schronienie, odzież oraz ciepłe posiłki otrzymują mężczyźni, którzy nie mają
stałego miejsca zamieszkania, borykają się problemami alkoholowym czy narkotykowym.
W placówce prowadzona jest terapia uzależnień. Pracownicy chętnie udzielają również
wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych
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13. Mogilno Sport Sp. z o.o.
Przedsięwzięcia sportowe organizowane przez spółkę Mogilno Sport, a także bogate zaplecze
obiektów sportowych, tj. Hala Widowiskowo – Sportowa, Orliki, boiska wielofunkcyjne,
place zabaw są okazją i miejscem spotkań dzieci, młodzieży ale również osób dorosłych, a co
za tym idzie doskonalą alternatywą dla spożywania napojów alkoholowych.
14. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie
W Miejskiej Bibliotece Publicznej organizowane są zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci
i młodzieży, a także prowadzone są działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym
w zakresie profilaktyki uzależnień.
15. Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Gminny Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz
ochroną ofiar przemocy w rodzinie i diagnozowaniem problemu przemocy w rodzinie.
Podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mające na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjuje interwencje, rozpowszechnia informacje
o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
16. Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe są cennym zasobem przy realizacji działań w zakresie profilaktyki
uzależnień, jak również niwelowania negatywnych skutków, zwłaszcza skutków społecznych,
prowadzenia poradnictwa i konsultacji specjalistycznych oraz placówek wsparcia dziennego
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
17. Media lokalne
Prowadzenie akcji promocyjno – informacyjnej oraz kampanii społecznych i edukacyjnych
o tematyce związanej z ryzykiem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, wpływu
środków psychoaktywnych na organizm człowieka oraz szkoleniami ze sprzedawcami
napojów alkoholowych.

Rozdział X
ZASADY
WYNAGRADZANIA
CZŁONKÓW
GMINNEJ
ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

KOMISJI

Za pracę obejmującą zakres działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z następującymi zasadami:
1) wynagrodzenie ustala się w kwocie 150 złotych miesięcznie dla każdego z członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za podjęcie w miesiącu
rozliczeniowym co najmniej jednej czynności związanej z wykonywaniem zadań
GKRPA, o której mowa w regulaminie organizacyjnym Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie, wprowadzonym zarządzeniem
nr 83/2015 Burmistrza Mogilna z dnia 30 czerwca 2015 r.;
2) wykonanie czynności należy udokumentować protokołem, notatką lub podpisaną listą
obecności z posiedzenia Komisji;
3) jeżeli zgodnie z przepisami prawa pracy obowiązującymi u pracodawcy zatrudniającego
członka Komisji, zachowuje on prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy,
związanej z udziałem w czynnościach Komisji – wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1
nie przysługuje;
4) wypłata wynagrodzeń następuje po upływie danego miesiąca na podstawie zestawienia
sporządzonego w oparciu o listy obecności lub protokoły.
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