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Miejska Komisja RozwiązYwania Problemów Alkoholowych działa
w oparciu o ustawę z dnia
PaŻdziernika 1982 r. o wYchowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu atkoholizmowi

oraz
Zarządzenie nr 41.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20
stycznia 2015 r. w sprawie
Powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej
Górze,
Zarządzenie nr 1377.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21listopada
2019 r. w sprawie
regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Probtemów Atkohotowych
w Zielonej Górze
na kilku płaszczyznach.

1,

Pierwsza dotYczY sPraw niąanych z lecznictwem osób uzależnionych
od alkoholu,
a takŻe ich rodzin. Członkowie Komisji, dyżurując w pięciu zespołach
do spraw lecznictwa
PięĆ dni w tYgodniu PzYjmują wnioski z prośbąo objęcie leczeniem odwykowym
, zbierają

dokumentację, przeprowadzają rozmowy z osobami uzależnionymi
i ich rodzinami, motywują
ich do Podjęcia leczenia dobrowolne9o, a w razie nieskuteczności
takich rozmów kierują

osobY wobec których toczY się postępowanie na badanie do biegłych
sądowych oraz do sądu,
W 2018 r, do MKRPA wPłYnęło 107 wniosków o wszczęcie postępowania
zmierzĄącego do

ozeczenia obowiązku Poddania się leczeniu odwykowemu, Członkowie zespołów

ds.

Lecznictwa MKRPA monitorują kazdą prowadzoną sprawę od chwili
złożeniawniosku aż do

momentu jej zakończenia poprzez złożenie wniosku do sądu
postanowienia sądowego. w wyniku prowadzonych

i

uprawomocnienie się
czynności podejmowane są
Postanowienia o zawieszeniu bądź umozeniu prowadzonego postępowania w stosunku
do
osób naduŻYwającYch alkoholu, poniewaź osoby te zachowują udokumentowaną
abstynencje. Najczęstszymi powodami zawieszenia postępowania jest

.
.
r
o
.

długotrwałą

:

dobrowolna zgoda na leczenie,

opinia biegłego,
odbywanie przez stronę wyroku sądowego w zakładzie karnym,
długotrwała hospitalizacja,
wyjazd do innej miejscowościlub za granicę.

Powody umozeń prowadzonych postępowań to:

o
r
o
.
o

długotrwała abstynencja (ponad rok), systemaĘczne kozystanie
z terapii,
opinia biegłego,
brak podstaw prawnych do prowadzenia sprawy,
brak możliwościustalenia miejsca pobytu,

śmierćuczestnika postępowania.

W związku z ustawą o Przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkowie
zespołów ds,
1

Lecznictwa MKRPA w Zielonej Góze
o podejrzeniu pzestępstwa do policji.

w

2018 roku skierowali

1

zawiadomienie

W roku 2018 członkowie MKRPA w związku z realizacją Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w MieścieZielona Góra na lata 2017 -

2020, kontaktowali się

z

ofiarami pżemocy w rodzinie, prowadzili rozmowy ze sprawcami

PrzemocY i Świadkami pzemocy w rodzinie. Motywowano dorosłe ofiary przemocy do
zgłaszania się do miejsc specjalistycznej pomocy, Prowadzono rozmowy z osobami
nadużYwającYmi alkoholu w związku ze stosowaniem przez nie przemocy i motywowano je do

odbYcia stosownej terapii. Zestawienia liczbowe pracy zespołów MKRpA
w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.
KolejnYm zadaniem Komisjijest opiniowanie wniosków pzedsiębiorcow o wydanie zezwolenia

na sPzedaż napojÓw alkoholowych. Chodzi tu o sprawdzenie zgodności wniosku z uchwałą

Nr X.43.20't5 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góla z dnia 25 lutego 2015 r.
w sPrawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów spzedaży i podawania
naPojÓw alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Lub. z2015 r., poz.418), aod połowy czerwca 2018 r.

z uchwałą nr LXVI|.976.2018 Rady Miasta Zietona Góra z dnia 29

maja 2018 r. w sprawie

ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc spzedaży i podawania napojów alkoholowych

( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r., poz.

W 2018 r. Komisja spotkała się 25 razy
i zaoPiniowała pozytywnie złożone wnioski wydając 162 postanowienia, ( 84 dotyczyło
1381).

spzedaży detalicznej, 78 gastronomii).

W

ramach

swojej

działalnościczłonkowie Komisji pzeprowadzają kontrole

w Punktach sPrzedażY i podawania napojów alkoholowych, ntracając szczególną uwagę
na Przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu

alkoholizmowi. Do przeprowadzania kontroli i przeprowadzania rozmów profilaktycznoedukacYjnych z przedsiębiorcami zostały utworzone dwa dwuosobowe, a od grudnia 2018 r.

Po zmianie składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
trzYosobowe zespoły (zespół nr 1 ds. kontroli punktów spzedaży detalicznej oraz zespół

nr 4 ds. kontroli spzedaży

W roku sPrawozdawczym,

i podawania alkoholu w punktach gastronomicznych), które
tj. 2018, przeprowadziły 24 kontrole, w trakcie, których

skontrolowano 129 punktów spzedaźy i podawania napojów alkoholowych oraz 48 stoisk
sPrzedaŻY napojów alkoholowych podczas Dni Zielonej Góry. W sposób szczególny podjęto
Problem kontroli w okresie trwania Dni Zielonej Góry, kiedy to udział w kontrolach brali
WszYscY członkowie Komisji ( 7 dwuosobowych zespołów). Skontrolowano 48 punktów

spzedaŹy i podawania alkoholu zwłaszcza w obrębie Starego Miasta i ,,Deptaka" ( kontrole
przeprowadzono we wszystkie dniWinobrania

.
.
r

r

-

wrzesień 2018

r).

W czasie kazdej kontroli członkowie zespołów kontrolnych sprawdzali przede wszystkim:
przestrzeganie prawa w zakresie zakazu sprzedaźy alkoholu nieletnim,
zgodnośćpodawanego alkoholu z zezwoleniem,
umieszczenie w widocznych miejscach określonych prawem wywieszek informacyjnych,

.

terminowe wnoszenie opłatza zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Z

kaŻdej kontroli sPoządzano protokół

a o

wykrytych nieprawidłowościach

PÓwiadamiano Depańament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Uzędu Miasta Zielona
Góra.

Generalnie naleŻy uznaĆ,

że nieznacznie

zmalała ilośó punktów spzedających alkohol
nieletnim, chociaź sYtuacja daleka jest jeszcze od idealnej. Spzedawcy często sami
zgłasz alą, że

są Świadkami kuPna alkoholu dla nieletnich pzez osoby dorosłe i, źe są w takiej sytuacji
bezradni. Brak przeszkolenia sprzedawców jest istotnym powodem spzedawania alkoholu
nieletnim.

Najczęstszym problemem,

z

którym spotykali się członkowie Komisji w trakcie kontroli, był

brak Pzewidzianych prawem wywieszek

i

nieprzeszkolony personel. Zestawienie liczbowe
dotYczące Pracy zespołów ds, kontroli MKRPA w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania

4.

Dwóch członków Komisjizostało powołanych w skład Komisji Konkursowych opiniujących

składane do Biura Profilaktyki
PomocY SPołecznej w Zielonej

i

Pzeciwdziałania Uzaleźnieniom Miejskiego ośrodka

Góze ofeĘ w odpowiedzi na ogłoszone pżez prezydenta

Miasta Zielona GÓra otwańe konkursy ofeń na realizację zadań publicznych Miasta Zielona
GÓra w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pzeciwdziałania
narkomanii a także w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofeń dotyczących zakupu
usług z zakresu profilaktyki i roauiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

narkomanii oraz realizacji zadań

z tego zakresu pzez

przedsiębiorców

i zakłady opieki

zdrowotnej.

Komisja stoi na stanowisku, że zdecydowana większośó środków pochodzących
z zezwoleń na sPzedaź i Podawanie napojów alkoholowych, winna być przeznaczana na szeroko
rozumianą Profilaktykę, gdyż znaczniej łatwiej i taniej jest zapobiegać niż leczyć. Niepokojący jest
równieŻ fakt, iż mimo niemalejących (a raczej rłzrasĘących) pzychodów z tytułu zezwoleń
na

sPzedaŻ i Podawanie alkoholu, środkipęeznaczane na profilaktykę się nie zwiększają.
W realizacjiswoich zadań MKRPA współpracuje z:
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Zespołem lnterdyscyplinarnym,

- Policją,
-

lzbąWlltzeźwień,

- szkołami,
-

wojewódzkim ośrodkiem Terapii uzaleznień i współuzależnienia,

- Lubuskim OŚrodkiem Profilaktyki iTerapiiOsób Uzaleznionych iWspółuzaleznionych,,LopiT,,
a na Poziomie obsługi kancelaryjno - administracyjnej z Biurem Profilaktyki i pzeciwdziałania
Uza leżn ien iom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Członkowie Komisji podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w różnego rodzaju
szkoleniach dotyczących m. in. przepisów prawnych, w oparciu o które pracuje Komisja, jak
i w zakresie umiejętnoŚci pracy z osobami zgłaszanymi do Komisji a także zgłaszĄącymi swoich
3

l

bliskich. W 2018 r. Wszyscy członkowie Komisji uczestniczyli w następujących szkoleniach:

,

-

,,ZmianY ustawY o wychowaniu w trzeźwościi pzeciwdziałaniu atkoholizmowi,
kompetencje KRPA oraz zakres stosowania RoDo w funkcjonowaniu KRPA'''
,,Pnocedura zobowiązania do leczenia odwykowego''.

DwÓch członkow Komisji uczestniczyło w szkoleniu pn.
,,Kontrola punktów sprzedaży alkohoIu,,.
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Załączniki,

1.

SPrawozdanie z praey zespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych

zarok:2018

Załączniknr 1

do sprawozdania z pracy
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2018 roku

SPrawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Rozwiąrywania problemów Atkohotowych
za miesłąe/rok: 2018 r.

1.

llośćodbytych posiedzeń Zespołów ds. Lecznictwa:222

2-

lloŚĆ wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego lll Wydział Rodzinny i Nieletnich o nałożenie

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu: 62

^

3. llośćwyjśćsłuźbowychdo Sądu Rejonowego: 13
4. llośćspraw zawieszonych: 124
5. ilośćspraw umorzonych: 47
6. llośó osób skierowanych na badania pzez biegłych: 65
7. Liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z

którymi

MKRPA

przeprowadziła

rozmovly,.171

8,

Liczbę osób,

z

którymi MKRPA przeprowadziła rozmowy intenłlencyjno-moĘwujące w związku

z nadużywaniem alkoholu: 260

9. Liczba osób, W stosunku, do których MKRPA podjęła czynnościzmierzĄące
do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania
się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu: 22l

,ł,

10, Liczba osób dotkniętych pzemocą w rodzinie, z którymi kontaktowała się MKRpA:

a)

Ofiary przemocy w rodzinie: 42

b)

Sprawcy pżemocy w rodzinie: 61

c)

Świadkowie przemocy w rodzinie: 38

11,

lle

z

Podanych niżej działań podejmowanych było przez MKRPA wobec członków rodzin,

w których dochodzido przemocy.

a)

zawiadomienie prokuratury o popełnieniu pzestępstwa znęcania się: 0

b)

powiadomienie policji:

c)

Prowadzenie rozmowy

pruemocy: 51

f,

1

z osobą nadużywającą alkoholu w

związku

ze stosowaniem pzez

nią

d)

motywowanie sprawcy przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii: 7

e)

motYwowanie dorosłych ofiar pzemocy do zgłaszania się do miejsc specjalistycznej pomocy: 35

f)

poinformowanie o lokalnej ofercie pomocy dla dzieci kzywdzonych:

g)

powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacjidziecka: 0

h)

powiadomienie innych służbo sytuacji rodziny: 0

i)

uruchomienie procedury Niebieskie Kańy:

j)

1

{

inne: 0

12. lloŚĆ kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pzeprowadzonych

pzez MKRpA: 24

(dodatkowo 42 kontrole w okresie Winobrania)
13.1oŚĆ skontrolowanych punktów

spzedaży napojów alkoholowych: 129 (dodatkowo 4E stoisk na

terenie Jarmarku Winobraniowego)
14, lloŚÓ wYdanych opinii/postanowień

o

zgodności lokalizacji punktu spzedaży napojów

alkoholowych z uchwałą Rady Miasta:162,w tym: detal- 84; gastronomia
15. Jakie szkolenia
w danym

z zakresu

-

78;

rozwiązywania problemów alkoholowych odbyli członkowie Komisji

młeĘeu/roku?

- 7 czerwiec 2018 r. szkolenie pn. ,,Zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i Przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kompetencje KRPA olaz zakres stosowania RoDo
W funkcjonowaniu KRPA" w zakresie zmian w ustawie o
i

wychowaniu

w

tzeźwości

przeciwdziałaniu alkoholizmowi izapisów RoDo w zakresie dotyczącym kRpA,

- 2 czeruviec2018 r.,,Kontrola punktów sprzedaży atkohotu'',
- 27 listoPada 2018 r. szkolenie pn.

,,Procedura zobowiązania do teczenia odwykowego,,.

{6. Liczba rodzin, którym udzielono pomocy w ramach grup roboczych, w skład, których wchodzili
człon kowie M iejskiej komisji Rozwiązywa

n

ia problemów Alkoholowych : l 2

