Ruda Śląska, dnia 26.02.2021 r.
EZ. 8141.4.95.2021

Sprawozdanie
z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej za rok 2020.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22.10.1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W oparciu o jej postanowienia Prezydent Miasta Ruda Śląska prowadzi
działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Zadania w tym
zakresie na 2020 rok zawierał Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
W celu realizacji programu a w szczególności inicjowania działań
profilaktycznych oraz podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o
zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego Prezydent Miasta Ruda Śląska na
podstawie art. 4 ust.3. cytowanej wyżej Ustawy Zarządzeniem NR
SP.0050.2.129.2011. z dnia 18.03.2011. powołał Miejską Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W 2020 roku skład Komisji został powiększony o jedną osobę i obecnie
składa się z 12 osób. Są to przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Straży Miejskiej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Służby
Zdrowia, Sądu Rejonowego, oraz inni przedstawiciele społeczności lokalnej, co
pozwala na wieloaspektowe rozwiązywanie podejmowanych przez MKRPA
problemów. Siedziba MKRPA znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ulicy
Markowej 22. Członkowie komisji w minionym roku, do 13 marca dyżurowali:
w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. od 10,00 do 16,00 a
ponadto we wtorki, środy i czwartki: od 16,00 do 18.00.
W związku z pandemią korona-wirusa od 14 marca do 1 czerwca działalność
była zawieszona. Wykonywane były tylko czynności niezbędne dotyczące
opiniowania wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wizje
w rejonie lokali i opiniowanie wniosków przez członków komisji).
Od 1 czerwca przywrócono działalność z następującymi ograniczeniami: na
1 dyżur zapraszano tylko dwie osoby, nie odbywały się posiedzenia komisji w
pełnym składzie. Posiedzenia odbywały się z udziałem przewodniczącej i
sekretarza. W miarę potrzeb, zdalnie uczestniczył zastępca sekretarza. Pozostali
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członkowie zapoznawali się z protokołem z posiedzenia i wnosili do niego
swoje uwagi i spostrzeżenia.
W roku 2020 MKRPA zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi kontynuowała realizację zadań określonych w
art. 41 ust. 1 w zakresie:
1. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Komisja współpracowała z Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Pomocy
Psychologicznej w Rudzie Śląskiej, kierując tam osoby z problemem
alkoholowym, w celu nawiązania kontaktu z terapeutą i podjęcia leczenia
odwykowego oraz monitorowała jego przebieg. W 2020 roku MKRPA
skierowała do OTU i PP w Rudzie Śląskiej 42 osoby (w 2019 -79). Nie
wszystkie osoby skierowane ukończyły terapię, część przerwała. Osobom
wyrażającym chęć dobrowolnego leczenia poza Rudą Śląską lub członkom ich
rodzin udzielano pomocy w nawiązywaniu kontaktu z placówkami leczenia
uzależnień.
2. Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005
r. członkowie Komisji biorą udział w pracach grup roboczych powołanych przez
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W roku
2020 uczestniczyli w pracach 99 grup roboczych (w 2019 r. 192) . Praca w
grupach roboczych ma na celu podejmowanie i koordynację działań,
zmierzających do przerwania przemocy i doprowadzenie do prawidłowego
funkcjonowania rodziny. Do zadań przedstawiciela MKRPA należy rozpoznanie
czy osoby uczestniczące w konflikcie nadużywają napojów alkoholowych i
motywowanie do podjęcia terapii odwykowej. Sekretarz MKRPA jako członek
Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uczestniczył w
11 jego posiedzeniach.
3. Prowadzenia 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.
Dostosowując działania do przepisów i zaleceń zmierzających do
minimalizacji skutków pandemii koronawirusa działania były ograniczone.
Członkowie komisji podczas kontaktów z interesantami na dyżurach,
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przekazywali informacje o uzależnieniu od alkoholu, możliwościach leczenia
osób uzależnionych i współuzależnionych.
4. Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
podejmujących działania w zakresie rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa działania
były realizowane tylko w niezbędnym zakresie i sprowadzały się do zdalnej pisemnej, wymiany informacji niezbędnych w prowadzonych postępowaniach.
Podczas dyżurów członkowie komisji podejmowali wobec osób, których
dotyczyły wnioski o leczenie odwykowe, czynności wyjaśniające zmierzające
do ustalenia ich zasadności a następnie zmotywowania do podjęcia terapii. W
przypadku, kiedy podejmowane czynności nie przynosiły pożądanego rezultatu,
osoby takie kierowano na badania do biegłego. Po ustaleniu uzależnienia od
alkoholu i przesłanek określonych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprawy kierowano do sądu. W minionym
2020 roku do sądu rejowego skierowano 19 spraw z wnioskiem o zobowiązanie
do podjęcia leczenia odwykowego (w 2019-29), 14 dotyczyło mężczyzn a 5
kobiet.
Komisja przyjęła 104 nowe wnioski i wszczęła tyleż postępowań (w 2019
r. 96 ).
Wnioskodawcy to:
• członkowie rodziny - 65,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6,
• Policja 26,
• prokuratura 5,
• sąd 1
• inni 1,
Wysłano 175 zaproszeń na rozmowę motywującą oraz na rozmowy w
celu uzupełnienia wniosku (w 2019 r. 264). Przeprowadzono 70 rozmów z
osobami uzależnionymi, w celu do zmotywowania ich do podjęcia leczenia
odwykowego (w 2019 r. 79 ).
W toku prowadzonych postępowań skierowano na badania przez biegłych 72.
osoby (w 2019 r. 111). Przeprowadzono 183 rozmowy informacyjne i
konsultacje na temat procedury zobowiązania do leczenia odwykowego (w 2019
r. 196).
W 50 przypadkach komisja zawiesiła prowadzone postępowanie (w 2019
r.73 ). Najczęściej miało to miejsce: na prośbę wnioskodawcy, gdy biegli nie
stwierdzili w trakcie badania uzależnienia i w sytuacji gdy MKRPA wykonała
wszystkie możliwe czynności w celu zmotywowania pacjenta do współpracy i
leczenia a jego zachowanie nie wyczerpywało przesłanek zawartych w art. 24
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Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. nie
było podstaw do skierowania postępowania do sądu.
W ramach realizacji zadania zawartego w art. 18 3 ustawy, dotyczącego
opiniowania przez MKRPA wniosków podmiotów ubiegających się o
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych członkowie komisji
przeprowadzają oględziny usytuowania lokali, w których wnioskodawca
zamierza sprzedawać lub podawać napoje alkoholowe pod kątem ich zgodności
z przepisami Uchwały Rady Miasta Nr PR.007.107.2018. z dnia 21 czerwca
2018 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W 2020 roku
zaopiniowano pozytywnie 24 wnioski o zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Z powodu koronowirusa Przewodnicząca i członkowie MKRPA w
ograniczonym zakresie uczestniczyli w szkoleniach, i warsztatach :
- Przewodnicząca MKRPA uczestniczyła w 3 szkoleniach zorganizowanych
przez Śląskie Forum Profilaktyki (jedno stacjonarnie, dwa zdalnie).
- 3 członków MKRPA uczestniczyło w szkoleniu zdalnym.
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