Uchwała *" .g. ł.9. ]/.-o....
Rady MiejsĘej w Sztumie
z dnia łłi.qa'.wd$j.{Y' 2010 roku
0

w sprawie zatwierdzęnia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią'zywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

Na podstawię arL. 4 | ust. 2 ustawy 7 r1nia26 paźtziernika 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwościi przsciwdńałaniu alkoholianrowi (ednolity tekst: Dz.U. 200? r. Nr 70 poz.473)
oraz art.10 ust. 2 i 3 ustawy z druaŻ9 llpsa 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U.
Nr 179, poz. t485 2ę zmianami), w zwią4ku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
(ednolity tekst z 2001 roku w Dz. U. Nr 142, poz. 159I
1990 roku o
ze zmianami) Rada Miejskauchwalą co następuje :

samorządzie

$

1.

Zatvłierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiągywania Problemów Alkoholowych
araz PrzeciwdziałaniaNarkomanii na rok 201l.

$2.
Wykonanie uchwĄ powierza się Bumristrzowi Miasta i Gminy Szhm.

$3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiryującą od dnia 1 Ęcznia 2011

rokr:-

Czesław oleksi

Uzasadnienie:
Zadarlta zutiązane z rotvłiqrywariem problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałaniem narkomanii nalezą do zadań własnych gminy. Program ten
jest finansowany ze środków uzyskiwanych z opłat 7ź' zew,Iolenia na sprzedaż i
podawanie napojów alkoholowych .
opracowano jeden program przeciwdńaŁana Ęm problemom' gdyŻ zadania
ujęte w ustawie o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizrrrowi
oraz w ustawie o przecivłdziałaniu narkomanii są bardzo podobne, a głównym
zadaniem gminy jest profilaktyka. Pozatym alkohol i narkotyki na|eządo jednej
grupy substancji psychoakĘwnych. w programie na rok 2011 roku

przewidziano kontynuację zadań realizowanych w 2aI0 r. Dz|ałart\a
profilaktyczne są kierowane głównie do młodzi"ry, ale wprowadzono rówrueż
nowe zadalie, a mianowicie konkurs dla organizacj i pozanądowych na
organizację dni a trzeźwości.
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DLA MIASTA i GMINY SZTUM

na 2011

rok

I WPROWADZENIE
W grupie wielu problem w spobcznych, problemy związane z alkoholem mają 8zczeg lne znaczenie. Wynika to pzede
wszy8tkim z rozmiar w tego zjawiska oraz społecznych i ekonomicznych kosztÓtv' jakie z tego Mułu ponosi budżet pałistwa.
Konsumpcła napoj w alkoholowych ma istotny wpływ na zdrowie flzyczne i pśychiczne zar wno jednosbk jak i calych rodzin.

Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szk d społecznych takich jak zaklÓcanie bezpieczelistwa publicznego, płzesĘpczość'
wypadki drogowe, przemoc w mdzinie, ubÓstwo i bezrobocie. Wedfug ŚWiato,vej organizacii zdrowia alkohol znaiduje sĘ na

trzecim miejscu wŚrÓd czynnikćlu' ryzyka dla zdro'Yia populacii. Większe ryzyko niesie za sobą palanie Moniu i nadciśnbnie
Ętniczs. Ponad 60 rodzaj w chor b i urazfiłr ma zrrJlązek ze spożywaniem alkoholu' Alkohol nie tylko przynosi szkody pijącemu,
a|e też wszystkim w otoczeniu osoby piiące.|' Picie alkoholu jest najbardziej rozpowszechnionym zacho,t/aniem ryzykownym

wśrd

nastolatk w. Mlodzież pr foruie piwo' około 30% nastolatkÓw przyznaie sĘ do r gulamego społwania alkoholu a tylko 4% to
'

abstynenci. od początku lat dziewięćdziesiąvch obseMuie się w nasąm kIaju znaczny wzrost rozmiar w problemu na.kovk w.

szybko rośnie rozpowszechnienio eksperymenialnego

i

okazjonalnego używania substanc|i nielegalnych wśrd mlodzieży. Wyniki

badalt ankietowych realizowanych na og lnopolskich pr bach mieszka

c

w dowodzą że problem narkotyk w przestaje dotyczyć

vlko nastolatków, po narkotyki sięgają rÓwnież dorośli'spośród problemólv zdrowotnych zrviązanych z używaniem nad(otykÓ do
najgroźniejszych należązgony oazzal<ażenia HlV. Rozmiary sz*Ód mogą byó zmnioiszone przez skutaczną politykę wobec
spożywania napojów alkoholowych i narkotykÓ . Podstawą prawną do działań w tym zakrgsie jest ustawg z dnia 26 paźdz|emika
1982 r o wycho aniu w trzeŹwościi prueciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2o05r o przecivtdziałaniu
na]komanii

.

To wlaśniegmina ma podeimować działania zaradcze, profilgKyczne oraz napraułczo aby

zapobiąać i mlnimalizować

skutkialkoholizmu' narkomanii i pŻemocy domowej. Ustawa zabezpiecza środkifinansows na realizację programu' które Pochodzą
z opłat za zezwolenia na spŻedaż napojów alkoholowych. opłav te stanotrią dochód gminy ,który w całościmusi być
wykorzystany na realizację prcgmmu i nie może byÓ przeznaczony na inne cele' Alkohol i nafkoMi należą do iednei grupy

subsbnqi psychoaktywnych i nadużywanie tych substancji należy traktowaÓ jako jeden problem gpołęczny i z tego względu
opracowano ieden program przeciwdziałan|a alkoholizmowi i narkomanii.
2. Definicla Gglów gminnogo prcgramu Profilektykl l Rożviąaywani. ProblomóYu Alkoholowych oraz

Nalkomanil:

1. zwiększenie doŚtępności pomocy terapeutycznei i .ehabilitacyinei dla

2.
3.
4.

5'

6.

Pr4clwdzi.łenia

osÓb uzależnionych od alkoholu.
Udziolanie fodzinom, w których występują problemy alkoholowę i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony pŹed przemocą w rodzinie.
Prorvadzenie profilaktycznei działahościinfomacyinej iodukacyinei w szczegÓlnościdla dzieci i młodzieżY.
Wspomaganie działalnościinsMucii, gtowarzyszeń i osÓb flrycznych, służącejroałrriązyl'vaniu problemó\r alkoholowych i
narkotykowych
Promocła zdrolrogo stylu życia wolnego od a|koholu i innych órodków psychoaktywnych.
Podeimowanie interwenciiw Alriązku z naruszeniem przepisów określonychw a]t. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości

3. zadania Gminnogo Plogramu Prcfilaktyki i Rozwlą'ywania Prcblemów Alkoholowych oraz P]Żeciwdziałania narl(omanii

Kosń ĘGzny rocznie - 220.000'00 zł
l. Zwiększenie dostępnoścl pomocy terapeuĘcznej i rehabilitacyJnej dla os
Lp.

1.

Zadanie/proiekt

Dzialania

b uzależnionych od alkoholu.

Wskaźniki

Odpowiedzial
ny za
realizaclę

Budżet

Termin

5.000

201 1

6.000

2011

13.400

20LT

Funkcjonowanie Punktu

Zakup literatury, materiał w

Liczba os b zgłaszających

Przewodniczący

Konsultacyjnego

biurowych, wyposażenia,

się do Punktu.

GKRPA

,,KROKUS"

środkw czystości,
upomink w, publikacja

Liczba wydanych opinii

Przewodniczący

ogłosze , prenumerata
czasopism

2

3

Wydawanie opinii biegłych Wydawanie zlece na
orzekających w

wykonanie opinii o stopniu

przedmiocie uzależnienia

uzależnienia

Dyżury Przewodniczącego

Udzielanie informacji o

Liczba os b zgłaszających

Przewodniczący

GKRPA

działalnościGKRPA

się do Punktu.

GKRPA

i

możliwościachpodjęcia terapii

GKRPA

2. udzialenh rodzlnorn' w których wy5tęPu'ą problrmy alkoholowc l n.rkom.nll pomocy P3ychospolCczncj l pr.wne',
r w 3rczrgólnoacl ochrolv przrd przamocł w ]od'lnlG.
Lp,

t.

Zadanie/prolekt

Działania

osb

Wdrażanie procedury

Prowadzenie rozm w

Liczba

zobowiązania do podjęcia

motywujących do leczenia,

wezwanych na

leczenia odwykowego

kierowanie wniosk w do sądu o

posiedzenia

przymusowe leczenie,
Przeprowadzanie wywiad w

środowiskowych, posiedzenia
robocze GKRPA

2

Wskaźniki

Pomoc psychologiczna

i

prawna dla rodzin z

Odpowiedzialny
za realizaclę

Budżet Termin

Przewodniczący

15.000

201 1

i

22.400

2011

i

3.000

20LL

GKRPA

Komisji, liczba

wniosk w do
sądu

Zawarcie um w ze

Liczba os b

Urząd Miasta

specjalistami

korzystających

Gminy

problemem alkoholowym,

z porad

narkomanii i przemocą w
rodzinie
3

Szkolenia dla służb
zajmujących się
przeciwdziałaniem

Wyb r realizatora szkoleri,
realizacja szkole

Liczba

Urząd Miasta

przeszkolonych

Gminy

osb

alkoholizmowi, przemocy
w rodzinie i narkomanii
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3. Prowadzenie profilakĘcznej działalnościinformacyJnei i edukacyjnej w szczeg lnościdla dzieci i młodzieży

Zadanlelproiekt

Lp.

1.

2

3.

Wskaźniki

Działania

Odpowied
zlalny za
reallzację

Zwiększenie świadomości

Wspieranie szkolnych

Liczba szk ł

Dyrektorzy

dotyczącej skutk w używania

program w

realizujących

szk ł

środkw psychoaktywnych

profilaktycznych

program

Wspieranie świetlic

Zakup wyposażenia

socjoterapeutycznych
Organizowanie wypoczynku dzieci

i

młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,

o niskich dochodach na koloniach
obozach

i

Liczba dzieci

Dyrektorzy

materiał w i pomocy

korzystających ze

Szk ł

dydaktycznych

świet]ic

Przeprowadzenie

Liczba dzieci

Urząd

konkursu lub wyb r

uczestniczących

Miasta

oferty na realizację

wypoczynku

Gminy

,

Budżet

Termin

7.000

2011

7.900

20111

35.000

WI, VIII
201L

i

zadania

11ftł }i

,::ł:,ifr?pł

C'zcsłau olpłs*rh

4. wapomaoanle działalnoścllnasuqji, 8towarzy8zrń l otób flzYcznych, !łużąCq']o:wlązywanlu problamów rlkohotowych
Lp.

1

Zadanie/proJekt

Wskaźniki

Działania

Odpowied
zialny za
realizacię

Liczba os b

Liderzy

materiał w, pokrywanie

uczestniczących w

9rup

koszt w najmu lokalu,

spotkaniach grup

Wsp łpraca iwspieranle grup

Zakup artykuł w

samopomocowych AA, Al-Anon

oraz Klubu Abstynenta

i

Budżet

Termin

5.000

201

2.500

20LI

1

dofinansowanie

wyjazd w i imprez
trzeźwościowych
2.

osb

Urząd

konkursu na

biorących udział w

Miasta

organizację

imprezie

Gminy

Propagowanie idei trzeźwościowych Przeprowadzenie

',Dnia
Trzeźwości"

Liczba

i

6

5. Promocja zdrowego stylu Życia wolnego od alkoholu i innych

TadanielproJekt

Lp.
1.

Orga

n

izacja poza lekcyj nych

zajęć sportowych

Działania

środkw psychoakt1nrnych.

Wskaźniki

Odpowiedzialny
za realizację

Przeprowadzenie

Liczba

Urząd Miasta

konkursu Podpisanie

uczestnik w zajęć

Gminy

Liczba imprez

Urząd Miasta

umowy, publikacja

Budżet

Termin

i

35.000

201

I

i

5.000

201

1

i

55.700

201

1

ogłosze

2

organizacJa imprez promujących

Wspieranie imprez

zdrowy styl życia

organizowanych przez

Gminy

szkoĘ, organizacje
pozarządowe i inne
instytucje. Zakup
niezbędnych

artykuł w
3

Urządzanie i doposażenie

plac w zabaw

Zakup urządze(t

Wartośćzakupu

Urząd Miasta
Gminy

6. Pod.'mowanle lnterrvancJl w zwllzku z naruazenlem przaplsów okr€ślonych w ań t3t l

15

u't

wy o wYchotYanlu w

trzaźtłroścl
Lp.

I

Żadanie/projekt

Wskaźniki

Dzialania

Odpowiedzial
ny za
reallzacJę

Kontrola punkt w sprzedaży

Przeprowadzenie

Liczba

Przewodniczący

napoj w alkoholowych

kontroli

skontrolowanych

GKRPA

Budżet

2.100

Termin

20Lt

punkt w

4, Syst m monltorlngu

i

waluactl

celem stworzonego systemu monltorowanla będzie sprawdzenle,

ęy

reallzaąa P.ogramu odbywa slę zgodnle z przyjętymi założęnlamli

- W ok.eślonym czasie

- w zalożonych ramach flnansowych
- zmierza do uzyskania zaplanowanych produkt w

Ir zultat

w

osobą odpowledzlalną za realizaqię całego Programu Profilaktyki

i

RozwląryWanla Problem w Alkoholowych będz|e Przewodniczący

Gminnej Komisji Rozwlązywania Problem w Alkoholowych przy wspapracy z członkaml Komisjl'

5. zasady wynagradzanla członków Gminnej xomi3ji Rozwlązywanla Problemów Alkoholowych
1. Usta|a się d|a Przewodnlczącego Gminnej Komisji Rozwlązywania Prob'emów Alkoholotlych W sztumle dletę mieslęczną brutto

w

wysokoścl 1.110,00 zł.
2. Ustala slę dietę dla członka Gmlnnej Komlsjl Rozwiązywania Prob|emów Alkoholor,vych W Wysokoścli
a) z q^ułu udziału W posledzen|u Komlsjl Rozwlązywania Problemów Alkoholowych - 115'00 zł
b) za sporŻądz€nle Wywladów środowlskowych ( 3 w mieście lub 2 poza miastem) _ 115,00 zł
c) za przeprowadzenie kontrol| sklepó}'Y - 115,00 zł
3. Diety o których mowa W punkcle 1 l 2 wyplacane są na podstawie listy obecnoś€i

.

9

