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',I (l}-1:1_'?F~~f Rady Miej skiej y" Toszku 

ra\103;"]1JI -I z dnia ..J.?/.. gtina'.t1/.P.r. ....... 2011 r. 


w sprawie: 	przyj~cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiitzywania 
Problemow Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Toszek na rok 2012 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym 
(tekst jednolity Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pMn. zm.), art. 4 ' ust. 1, 2 i 5 
ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. (tekst jednolity Oz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 
z pMn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu 
narkomanii (Oz. U. Nr 179, poz. 1485 z pMn. zm.) na wniosek Burmistrza Toszka 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

§ 1 

PrzyjqC Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz 
Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Toszek na rok 2012 stanowiqcy zalqcznik 
do niniejszej uchwaly. 

§ 2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Toszka. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 stycznia 
2012 roku. 
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Uzasadnienie 

W zwiqzku z przekazaniem projektu uchwaly Rady Miejskiej w Toszku, 
w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w 
Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Toszek na rok 2012" 
informuj~, ie obowiqzek uchwalenia corocznego Programu wynika z art. 4' ust. 
2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 
alkoholizmowi (t.j. Oz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473) oraz z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Oz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 
z p6Zn. zm.). 

Projekt Programu wraz z zalqcznikiem - harmonogramem okresla kierunki 
i zakres dzialan jakie zostaly zaplanowane do realizacji w roku 2012 wraz 
z przewidywanymi efektami. 

Projekt uchwaly by! konsultowany z Miejsko-Gminnq Komisjq Rozwiqzywania 
Problem6w Alkoholowych. 



Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr )(VI1J60/ .2.0111 

Rady Miejskiej w Toszku z dnia .21(.XII. 201/1 "'. 


Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwii'lzywania 


Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii 

w Gminie Toszek na rok 2012 


Toszek grudzien 2011 r. 



I. Wst~p 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz 
Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Toszek na rok 2012 jest realizacjq art . 
4 ' ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wychowaniu w trzezwosci 
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Oz. U. z 2007 1-., Nr 70, poz. 473 z pozn. zm.) oraz 
art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Oz. U. z 2005 r., 
Nr 179, poz. 1485 z pozn. zm.) stanowiqcych, ze do zadan wlasnych gminy nalezy 
prowadzenie dzialan zwiqzanych z rozwiqzywaniem problemow alkoholowych, 
przeciwdzialaniem narkomanii oraz lagodzeniem skutkow spolecznych uzaleinien. 

II. 	 Podstawa prawna dziatan profilaktycznych 

• 	 ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982. r. 0 wychowaniu w trzezwosci 
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Oz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z pozn . zm.), 

• 	 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Oz . U. z 2005 r., 
Nr 179, poz .1485 z pozn. zm.), 

• 	 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Oz. 
U. 	Nr 180, poz . 1493 z poin. zm.), 

• 	 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej (t.j. Oz . U. z 2009 r., 
Nr 175, poz. 1362 z pozn. zm.), 

• 	 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm.), 

• 	 uchwala Rady Ministrow z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie "Narodowego 
programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na lata 2011
2015", 

• 	 uchwala Nr XXXIII/335/06 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 stycznia 2006 r. 
w sprawie przyj~cia Gminnej Strategii Rozwiqzywania Problemow Spolecznych 
w Gminie Toszek na lata 2006-2015. 

III. 	 Diagnoza problem6w zwi<tzanych z uzaleznieniami od srodkow 
psychoaktywnych an terenie Gminy 

1. 	Problemy alkoholowe jako problem spoteczny. 
Wedlug szacunkowych danych opartych na wskaznikach Panstwowej Agencji 
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych co piqty mieszkaniec gminy jest uwiklany 
w jakis sposob (osobiscie lub przez czlonkow rodziny) w problem alkoholowy. 

Opierajqc si~ na danych z dnia 31.12.2010 r. skala problemow zWiqzanych z alkoholem 
w Gminie Toszek przedstawia si~ nast~pujqCo: 
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Populacje os6b, u kt6rych wyst~pujq r6Zne kategorie problem6w alkoholowych (dane 
szacunkowe) 

_ _ ' _ _ 0 • • 
~,-.•~.. .-

Wyszczeg61nienie W Polsce - ok. W Gminie Toszek 
38,6 min 9 426 mieszkanc6w 

mieszkanc6w 

Liczba os6b ok. 2% populacji ok. 800 tys. ok. 195 os6b 
uzaleznionych 

od alkoholu 

Dorosli zyjqcy w ok. 4% populacji ok. 1,5 min ok. 366 os6b 
otoczeniu 


alkoholika(wsp6lmal 

zonkowie, rodzice) 


Dzieci wychowujqce ok. 4% populacji ok. 1,5 min ok. 366 os6b 
si~ w 


rodzinach 

alkoholik6w 


Osoby pijqce 5-7% populacji 2-2,5 min 488 - 610 os6b 
szkodliwie 

Ofiary przemocy 2/3 os6b doroslych Razem Okolo 499 
domowej w ok 2 min os6b: os6b: doroslych 
rodzinach z 

oraz 
i dzieci 

problemem 
2/3 dzieci z tych doroslych i dzieci 

rodzin 

alkoholowym 


---_. 

W grupie os6b naduzywajqcych alkoholu nalezy liczyc si~ tez ze zwi~kszonq ilosciq 
szk6d zdrowotnych wynikajqcych ze zwielokrotnionej liczby uraz6w, wypadk6w 
majqcych zWiqzek z alkoholem oraz dlugotrwalq ekspozycjq na duze dawki alkohol u 
co nierozerwalnie wiqze si~ ze zwi~kszonymi kosztami w wielu obszarach sluzby 
zdrowia. 

2. Przemoc domowa 
Jednym z zaburzen scisle skorelowanych z alkoholem jest przemoc w rodzinie. 
Problem ten to temat niezwykle trudny, poniewaz u jego podstawy lezy wi~z rodzinna 
oraz fundamentalna zaleznosc uczuc i emocji. 
Tworzenie systemu przeciwdzialania przemocy jest zadaniem wlasnym gmi ny 
wynikajqcym z zapis6w ustawy 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. Daj e 
to mozliwosc zaplanowania i udzielenia kompleksowej pomocy rodzinom, w kt6rych 
jest przemoc. Jednym z zadan realizowanych w ramach systemu jest powolany Zesp6l 
interdyscyplinarny do spraw przeciwdzialania przemocy w rodzinie, w kt6rego sklad 
wchodzi m.in. przedstawiciel gminnej komisji rozwiqzywania problem6w alkoholowych. 
Badania w Polsce mowiq, ze ok. 70% interwencji policji dotyczqcych problem6w 
rodzinnych wiqze si~ z osobami naduzywajqcymi alkoholu i stosujqcymi przemoc. 

3. Problemy narkotykowe 
Zar6wno og61na strategia zapobiegawcza, jak i konkretne dzialania profilaktyczne 
podejmowane w skali kraju, jak i na poziomie regionalnym i lokalnym wymagaj 'l, 
wiedzy 0 rozmiarach i charakterze zjawiska. Ostatnie wyniki badan og61nopolskich 
realizowanych metodq ESPAD wskazujq na stabilizacj~ lub nawet spadek problemu 
uzywania narkotyk6w wsr6d mlodziezy szkolnej. W 2007 r. 16% badanej mlodziezy 
(15-16 lat) deklarowalo chociaz jednorazowy kontakt z marihuanq i haszyszem, 
a w przypadku amfetaminy 4%. 
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Kolejny pomiar przeprowadzony w 2011 r. pokaze czy odnotowano chwilowe 
zalamanie trendu wzrostowego, czy trend spadkowy jest kontynuowany. 
Rozpowszechnienie narkotyk6w w Polsce jest nizsze niz w innych krajach 
UE, z wylqczeniem zazywania lek6w uspakajajqcych i nasennych bez przepisu lekarza. 
W tym przypadku Polska jest krajem 0 najwyzszym rozpowszech nieniu. 

IV. 	 Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi<tzywania Problemow 
Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Toszek 
na rok 2012. 

Celem strategicznym Programu jest zmniejszanie skali problemow 
zwi<tzanych z naduzywaniem alkoholu oraz profilaktyka narkomanii wsrod 
mieszkancow Gminy Toszek, poprzez kontrolowanie dost~pnosci napojow 
alkoholowych, motywowanie do leczenia odwykowego osob uzaleznionych, 
wspieraniu rodzin dotkni~tych problemem uzaleznienia oraz zapewnianie 
opieki dzieciom z tychze rodzin, a takze prowadzenie kompleksowej 
i wszechstronnej dzialalnosci profilaktycznej. 

Cele szczegotowe Programu: 
1. 	Zmniejszenie rozmiar6w szk6d zdrowotnych spowodowanych naduzywaniem 

alkoholu i innych srodk6w psychoaktywnych; 
2. 	Zmniejszenie negatywnych skutk6w spolecznych (dezorganizujqcych 

i niSZCZqcych zycie rodzinne) spowodowanych naduzywaniem i uzaleznieniem 
od alkoholu, z uwzgl~dnieniem przemocy rodzinnej; 

3. 	Rozpowszechnianie dzialan profilaktycznych skierowanych w spos6b szczeg61ny 
do dzieci i mlodziezy; 

4. 	Przeciwdzia!anie wszelkim naruszeniom prawa zwiqzanych ze sprzedazq 
napoj6w alkoholowych. 

V. 	 Realizatorzy i partnerzy Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwi<tzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziatania 
Narkomanii w Gminie Toszek na rok 2D12. 

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w 
Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Toszek na rok 2012 jest 
Osrodek Pomocy Spolecznej w Toszku. 
Partnerami w realizacji Programu s<t: 

1. 	Miejsko-Gminna Komisja Rozwi<tzywania Problem6w Alkoholowych; 
2. 	Urzqd Miejski w Toszku; 
3. 	Policja; 
4. 	Plac6wki sluzby zdrowia z terenu Gminy Toszek, w tym dzialajqce w sferze 

leczenia uzaleznien, wsp61uzaleznien i profilaktyki uzaleznieniowej; 
5. 	Plac6wki oswiatowo-wychowawcze z terenu Gminy Toszek; 
6. 	Plac6wki kultury z terenu Gminy Toszek; 
7. 	Organizacje pozarzqdowe i inne podmioty prowadzqce dzialalnosc w sferze 

pozytku publicznego; 
8. 	Panstwowa Agencja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych; 
9. 	Krajowe Biuro ds. Narkomanii; 
10. Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej w Katowicach. 
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VI. Sposob realizacji celow szczegolowych 

1. 	 Zmniejszenie rozmiarow szkod zdrowotnych spowodowanych 
naduzywaniem alkoholu i innych srodkow psychoaktywnych. 

Planowane dzialania: 
1. 	Dzialania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 

w Toszku (MGKRPA): 
• 	 przyjmowanie przez MGKRPA zgloszen 0 osobach naduzywajqcych 

alkoholu; 
• 	 posiedzenia MGKRPA przyjmowanie osob uzaleznionych 

i wspoluzaleznionych; 
• 	 prowadzenie dzialan motywujqcych do podj~cia leczenia odwykowego; 
• 	 podejmowanie dzialan zmierzajqcych do orzeczenia 0 zastosowaniu 

wobec osoby uzaleznionej od alkoholu obowiqzku poddania si~ leczenia 
w placowkach lecznictwa odwykowego, w tym kierowania wniosk6w 
do sqdu; 

• 	 wspolpraca z plac6wkami ochrony zdrowia w zakresie leczenia 
odwykowego, leczenia uzaleznien wspoluzaleznien oraz osob 
dotkni~tych przemocq w rodzinie; 

• 	 uczestnictwo przedstawiciela MGKRPA w pracach Zespolu 
Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek; 

• 	 wspieranie i realizowanie procedury "Niebieskiej Karty". 

2. 	 Zmniejszenie negatywnych skutkow spolecznych (dezorganizujC\cych 
i niszczC\cych zycie rodzinne) spowodowanych naduzywaniem 
i uzaleznieniem od alkoholu, z uwzgl~dnieniem przemocy rodzinnej. 

Sposob realizacji: udzielanie rodzinom, w ktorych wyst~puje problem alkoholowy oraz 

przemoc domowa pomocy psychospolecznej i prawnej. 

Planowane dzialania: 


1. 	 Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Toszku dyzury 
psychologa/terapeuty ds. uzaleznien oraz prawnika; 

2. 	 Organizacja wypoczynku zimowego i letniego (glownie w formie p6lkolonii) dla 
dzieci z rodzin dotkni~tych problemem alkoholowym lub winny spos6b 
zagrozonych dysfunkcjami spolecznymi. 

3. 	Dzialania profilaktyczne 

Sposob realizacji: prowadzenie dzialalnosci profilaktycznej, informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie rozwiqzywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania 
narkomanii, skierowane do ogolu mieszkanc6w gminy, a w szczeg61nosci do dzieci 
i mlodziezy. 
Planowane dzialania: 

1. 	Organizacja i finansowanie srodowiskowych zaj~c dla mieszkancow gminy, 
w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy propagowanie zdrowego wolnego 
od uzaleznien stylu zycia oraz promocja aktywnego sposobu 
zagospodarowywania czasu; 

2. 	Finansowanie lub dofinansowywanie dzialalnosci swietlic opiekunczo
wychowawczych realizujqcych programy profilaktyczne; 

3. 	Prowadzenie skierowanej do wszystkich mieszkanc6w Gminy dzialalnosci 
informacyjnej w zakresie wiedzy 0 szkodliwosci picia alkoholu i zazywania 
innych substancji psychoaktywnych oraz informowanie 0 dost~pnosci uslug 
doradczych i terapeutycznych; 
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4. 	Wspieranie realizacji zadan publicznych przez organizacje pozarzqdowe, ktorych 
dzialalnosc statutowa ukierunkowana jest na rozwiqzywanie problemow 
uzaleznien; 

5. 	Zakup i rozpowszechnianie materialow edL.:kacyjnych dotyczqcych uzaleznien; 
6. 	Finansowanie lub dofinansowywanie udzialu w kampaniach z zakresu 

profilaktyki rozwiqzywania problemow uzaleznien i przemocy w rodzinie; 
7. 	Finansowanie lub dofinansowywanie udzialu w szkoleniach, kursach, 

konferencjach osob pracujqcych na rzecz rozwiqzywania problemow uzaleznien, 
realizujqcych Program, jak i dla sprzedawcow napojow alkoholowych. 

4. 	Przeciwdziatanie wszelkim naruszeniom prawa zwi<tzanych ze sprzedaz<t 
napojowalkoholowych. 

Sposob realizacji: Podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem przeplsow 

okreslonych wart. 13 ' i 15 ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 

alkoholizmowi. 

Planowane dzialania: 


1. 	Przeprowadzanie wizyt profilaktycznych w punktach sprzedazy i podawania 
napojow alkoholowych i w zaleznosci od potrzeb dzialan kontrolnych; 

2. 	Przeprowadzanie spotkan z wlascicielami sklepow i sprzedawcami napojow 
alkoholowych. 

VII. Przewidywane efekty 

Przewidywane efekty realizacji zadan przyj~tych w Programie to: 
1. 	zmniejszenie liczy osob czynn ie uzaleznionych na terenie Gminy Toszek; 
2. 	redukowanie negatywnych skutkow uzywania srodkow psychoaktywnych; 
3. 	zmiana postaw spolecznosci lokalnej wobec problemow uzaleinien; 
4. 	zmniejszenie liczby naruszen prawa na rynku alkoholowym; 
5. 	zwi~kszenie liczby dzieci i mlodziezy uczestniczqcych w konstruktywnych 

formach sp~dzania czasu wolnego; 
6. 	zwi~kszenie wiedzy ogolu spoleczenstwa na temat uzaleinien, a takze bazy 

materialnej, organizacyjnej i merytorycznej w zakresie ich leczenia. 

VIII. 	Zasady wynagradzania cztonkow Miejsko-Gminnej Komisji 
Rozwi<tzywania Problemow Alkoholanowych 

1. 	Czlonkom Komisji za prac~ na rzecz realizacji Programu przysluguje 
wynagrodzenie w wysokosci 100,00 zl brutto, a przewodniczqcemu 
i sekretarzowi Komisji za prac~ na rzecz realizacji Programu oraz wykonywane 
czynnosci administracyjne w wysokosci 150,00 zl brutto. 

2. 	Wynagrodzenie okreslone w pkt. 1 wyplacone b~dzie kaidorazowo na podstawie 
sporzqdzonej listy dotyczqcej wyplat za prac~ na rzecz realizacji Programu. 

3. 	Osobom oddelegowanym przez Burmistrza do pracy w Komisji w ramach 
obowiqzkow sluzbowych oraz czlonkom wspomagajqcym nie przysluguj e 
wynagrodzenie. 

IX. 	Zasady finansowania Programu 

1. 	Cele i zadania, 0 ktorych mowa w Programie, finansowane Sq z dochodow 
z oplat za wydane zezwolenia an sprzedaz. napojow alkoholowych. 

2. 	Niewykorzystane srodki w danym roku kalendarzowym na realizacj~ Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholanowych oraz 
Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Toszek przechodzq na realizacjQ 
Programu w roku nast~pnym. 6 



3. Wysokosc srodkow przeznaczonych na realiza cj~ celow i zadan usta la budzet 
Gminy, a szczegolowo harmonogram wydatkow, stanowiqcy zalqcznik 
nr 1 do Programu. 

x. 	 Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwictzywania 
Problemow Alkoholanowych oraz Przeciwdzia!ania Narkomanii w Gm inie 
Toszek 

1. 	Nadzor nad realizacjq Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania 
Problemow Alkoholanowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Toszek 
sprawuje Burmistrz Toszka. 
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Plan finansowy na rok 2012 

Dzial Rozdzial § Nazwa Kwota 

851 Ochrona zdrowia 150.000,

85153 Zwalczanie narkomanii 10.000,

4210 Zakup material6w i wyposazenia 2.000,

4300 Zakup uslug pozostalych 8.000,
- - ,--, 

85154 Przeciwdzialanie narkomanii 140.000,
- --

3030 R6zne wydatki na rzecz os6b 8.100,
fizycznych 

4110 Skladki na ubezpieczenie 700,
spoleczne 

4120 Skladki na fundusz pracy 200,

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.000,

4210 Zakup material6w i wyposazenia 15.300,

4220 Zakup srodk6w zywnosci 26.000,

4260 Zakup energii 600,

4300 Zakup uslug pozostalych 30.000,

4700 Szkolenia pracownik6w nie 8 .600,
b~dqcych czlonkami korpusu 
sluzby cywilnej 

4410 Podr6ze krajowe sluzbowe 500,


