U C H W A Ł A Nr XLII/202/06
RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Kamienna Góra na rok 2006
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami Dz.U. z 2002r.
Nr 23,poz. 220, Dz.U.2002r. Nr 62,poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. 2002r. Nr 153,
poz. 1271 , Dz.U.2002r. Nr 214.poz.1806, Dz.U. 2003r. Nr .80.poz. 717, Dz.U. 2003r.
Nr 162, poz. 1568, Dz.U.2004 r.Nr 102, poz.1055,Dz.U. 2004r. Nr 116 poz.1203,
Dz.U.2004r. Nr 167 poz.1759),Dz.U z 2005r. Nr 172 poz.1441,Dz.U z 2005r.Nr
175,poz.1457) w związku z art. 4 [1] ust.1 ,2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982r .
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2002r.
Nr 147 , poz.1231 ze zmianami. Dz.U. 2002r. Nr167,poz .1372 , Dz.U. 2001r. Nr 128,
poz.1401, Dz.U. 2003r. Nr 80.poz.719, Dz.U.2003r.Nr 122, poz. 1143, Dz.U. 2004r. Nr 29
poz. 257, Dz.U.2004r. Nr 99 poz. 1001, Dz. U. 2004r. Nr 152 poz. 1597) ,Dz.U 2004r.
Nr 273 poz.2703,Dz.U. z 2005r.Nr 23 poz.186,Dz.U. Z 2005r. Nr 132,poz.1110,Dz.U.
z 2005r.Nr 155 poz.1298, oraz art. 10 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. Nr 179, poz. 1485
Rada Gminy Kamienna Góra postanawia co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2006 stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XLII/202/06
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lutego 2006r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
oraz
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2006
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1. WSTĘP
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań
i priorytetów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zadania własne gmin w zakresie działań profilaktycznych i
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii reguluje
ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku nr 147 poz.
1231 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Dz.U.Nr 179 poz.1485 z dnia 19 września 2005r.
W/w ustawy zobowiązują organy administracji rządowej i
samorządowej – jednostek samorządu terytorialnego do:
– podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia,
– inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zmianę obyczajów w zakresie
sposobu spożywania tych napojów,
– przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu,
wspierania w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.
Art.2 ust.1 cyt.ustawy stanowi :
Zadania w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi wykonuje się przez
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej , w szczególności:
– tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie
motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu,
– działalność wychowawczą i informacyjną,
– ograniczenie dostępności alkoholu
– leczenie , rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu,
– zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie,
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Ustawy wskazują również na współdziałanie organów administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego z Kościołem Katolickim i innymi
kościołami oraz związkami wyznaniowymi jak również z organizacjami
pozarządowymi i osobami fizycznymi służącymi rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkomanii.
Wymienione zadania w gminie realizuje się głównie ze środków
finansowych, uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
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Z badań przeprowadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych , które miały na celu określenie zmian w wielkości i strukturze
spożycia alkoholu po spadku jego ceny związanej z obniżeniem akcyzy wynika,
że największy wzrost odnotowano w konsumpcji napojów spirytusowych o 25 %
spożycie wina zwiększyło się o 13 % , zaś piwa o 5 %.
W efekcie zmian w konsumpcji poszczególnych napojów alkoholowych zmieniła się
struktura spożycia alkoholu. W poprzednich latach blisko 52% alkoholu wypijano
pod postacią piwa a ok.39% pod postacią napojów spirytusowych.
Obecnie udział piwa w spożyciu spadł do niespełna 48% , a udział napojów
spirytusowych wzrósł do prawie 44% .Udział wina nie uległ zmianie i pozostaje na
poziomie prawie 9%. .Porównanie wyników wskazuje, że nastąpił wzrost
konsumpcji alkoholu o 15 %.
Osoby, których roczną konsumpcję wylicza się na poziomie przekraczającym 12
litrów 100% alkoholu traktuje się
jako nadmiernie pijące. Obecnie grupa ta
zwiększyła się o ponad 1/3.

II DIAGNOZA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE
w roku 2005 r.
Dane szacunkowe dot. osób uzależnionych i współuzależnionych na terenie gminy
na podstawie przelicznika przyjętego przez Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz na podstawie Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego
Liczba mieszkańców Gminy 8704 osoby
osoby uzależnione od alkoholu

ok. 3% populacji

261

osoby pijące szkodliwie

ok. 4% populacji

348

Dorośli żyjący w otoczeniu
alkoholika
współmałżonkowie,rodzice/

ok..4% populacji

348

Dzieci wychowujące
rodzinach alkoholika

ok. 5 - 7 %

580

się

w

-3Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 28 / 310 osób na 1 punkt/
Według oświadczeń sprzedawców w roku 2005 sprzedano alkoholu za kwotę
2.500.400 zł.. /nie licząc zakupionego alkoholu przez mieszkańców gminy
w ościennych miejscowościach gdzie wg statystyk należy doliczyć 30%wartości do
sprzedanego alkoholu/
Dane Policji Powiatowej w Kamiennej Górze
1. Wykroczenia popełnione przez nietrzeźwych – ogółem: 21
w tym; zakłócenia spokoju i porządku publicznego 15
2. Czyny karalne popełnione przez osoby nieletnie ogółem: 0
3. Interwencje domowe,spowodowane przez nietrzeźwych – ogółem: 92
4. Nieletni nietrzeźwi zatrzymani w policyjnych izbach dziecka lub
odwiezionych do domów
rodzinnych - 0
5.Nietrzeźwi zatrzymani do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień i
pomieszczeniach policyjnych - 53
W roku 2005 do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wpłynęło 18 wniosków dot. osób nadużywających alkoholu .
Leczenie odwykowe dobrowolnie podjęła 1 osoba.
Sądownie do podjęcia leczenia odwykowego zobowiązano 7 osób.
Dane z badań przeprowadzonych wśród młodzieży klas gimnazjalnych szkół
gminy w roku 2005 wykazały:
81% uczniów miało kontakt z piwem w tym 14% wielokrotnie ,45% kilka razy
34,5% uczniów przyznaje się do picia wina, 5 % do wielokrotnego, 20 % kilka razy
47,5% uczniów przyznaje się do kontaktu z wódką 5% do wielokrotnego,
25.5% do kilku razowego.
Badania zostały przeprowadzone w trakcie realizacji programu uzależnień .
Dla porównania podaję dane z roku 2004 przeprowadzane w podobny sposób,
które przedstawiały się następująco:
67 % uczniów mało kontakt z piwem w tym 7,5% wielokrotnie, 36% kilka razy,22 %
po raz pierwszy
24 % uczniów przyznaje się do używania wina ,3% do wielokrotnego do
kilkakrotnego 13,5%
kontakt z wódką miało 39 % badanych ,2% wielokrotnie 17,5% kilka razy.

-4Monitoring dot. Narkomani
Z raportu nt. Monitorowania Problemów Narkotykowych
Województwa Dolnośląskiego w roku 2005 wynika /dane lecznictwa stacjonarnego/
że na terenie województwa dolnośląskiego występuje najniższy odsetek pacjentów
mających poraz pierwszy kontakt z narkotykami i wynosi 51,7% gdzie w opolskim
wskaźnik ten wynosi 68,3% w lubuskim zaś 75,2%.
Można przyjąć , że województwo dolnośląskie nie znajduje się obecnie w obszarze
największego zagrożenia,choć jego usytuowanie terytorialne przyporządkowuje go
do jednego z trzech obszarów największego zagrożenia(teren zachodni Polski- ale
głównie województwo lubuskie).
W Polsce obecnie szacuje się liczbę od 40.000 -60.000 narkomanów tj. osób
używających regularnie narkotyków w sposób powodujący poważny problem.
Dane Gminy:
Według danych Policji Powiatowej w Kamiennej Górze w roku 2005 na podległym
terenie tj. Miasto i Gmina Kamienna Góra kontakt z narkotykami (osoby zażywające
oraz udostępniające ) procesowo ujawniono 25 osób. Wiek od 16 do 25 lat.
Pojawiają się takie narkotyki jak: marihuana, haszysz,amfetamina,grzybki
halucynogenne, tabletki extasy .Miejscem rozprowadzania narkotyków są głównie
dyskoteki.
Wyniki badań przeprowadzonych wśród młodzieży klas gimnazjalnych szkół
gminy w roku 2005 przedstawiają się następująco:
Do kontaktu z narkotykami przyznaje się około 13 % uczniów , 32 % przyznało się ,
że proponowano im użycie narkotyków.
Uczniowie najczęściej jako narkotyk wymieniają marihuanę. 9% uczniów przyznaje
się do kontaktu z lekami uspakajającymi i nasennymi nie zaleconymi przez lekarza.
Z przeprowadzonych badań wynika, że powiększa się liczba uczniów
eksperymentujących z narkotykami.
Przeprowadzone w podobny sposób badania w roku 2004 wykazały : do kontaktu
z narkotykami przyznało się 1% badanych uczniów natomiast 7% miało kontakt
z lekami uspakajającymi i nasennymi nie zalecanymi przez lekarza.
Na pytanie gdzie najłatwiej zdobyć narkotyki wymieniają: dyskoteki, imprezy, ulice
a nawet szkołę.
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Alkoholowych i Narkomanii
Zapobieganie powstawaniu nowych przypadków uzależnień
Zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych
i narkomanii
Cele pośrednie:
1) zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez dzieci,młodzież i dorosłych
2) zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnień i współuzależnienia,
3) zmniejszenie
problemów(szczególnie
wychowawczych)
w
rodzinach
podwyższonego ryzyka
4)zmniejszenie udziału osób nietrzeźwych wśród przyczyn naruszania prawa i
porządku publicznego,
5)promowanie postaw społecznych ważnych dla zdrowia, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
6)tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji
programu,
7)redukcja zagrożeń ryzyka uzależnień w grupach dzieci i młodzieży,
Strategie i metody osiągania celów :
1) diagnozowanie lokalnych problemów, zasobów i wiedzy na temat problemów
alkoholowych i narkomanii
2) działania edukacyjne służące zmianie struktury spożywania napojów
alkoholowych, na rzecz napojów o niskiej zawartości procentowej alkoholu,
3) współudział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych,
4)realizacja programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci i
młodzieży zagrożonej uzależnieniami przez szeroko rozumianą działalność
kulturalno-sportową,
5) redukcję zagrożeń ryzyka uzależnień w grupach dzieci i młodzieży ,szczególnie
z rodzin podwyższonego ryzyka poprzez stworzenie możliwości uczestniczenia
w zajęciach świetlic środowiskowych, zajęciach sportowych,
6)zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych i
współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dla członków ich rodzin,
7) współpraca z policją,gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami w
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
8) prowadzenie konsekwentnej polityki w zakresie przestrzegania porządku
publicznego w miejscach,gdzie sprzedawany i konsumowany jest alkohol.
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PODSTAWOWE ZADANIA GMINY DO REALIZACJI W 2006 r.
A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków
1) dofinansowanie do zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych na podstawie zawartych
porozumień z zakładami opieki zdrowotnej i lekarzami,
2) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników oraz dla członków komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych,
3) Dofinansowanie szkoleń w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii
4) wznowienie działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego Pisarzowice, Krzeszów

B. Udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe
i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie
1) finansowanie bieżącej działalności punktów konsultacyjno-informacyjnych dla osób
z problemem alkoholowym oraz dla członków ich rodzin,
2) edukacja publiczna w zakresie uzależnień - alkohol, poprzez: druk ulotek,broszur, poradników,
prasy,
3).edukacja publiczna w zakresie narkomani – narkotyków poprzez druk ulotek,
poradników, plakatów
4) prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu, kierowanie wniosków do Sądu
w sprawie orzeczenia obowiązku poddaniu się leczeniu ,
3) występowanie do policji i prokuratury w stosunku do osób nadużywających alkoholu , którzy
swoim zachowaniem wywołują awantury domowe / sprawcy przemocy/.
4. finansowanie opinii biegłych wydanych dla potrzeb postępowania sądowego wobec osób
nadużywających alkoholu,
5. finansowanie działalności świetlic środowiskowych – Czadrów, Dębrznik ,Przedwojów,
Szarocin,Pisarzowice, Leszczyniec, Ogorzelec.
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C.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
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
1) organizowanie i prowadzenie w szkołach gminy wychowawczych programów
edukacyjnych dotyczących alkoholu ,narkomani -narkotyków
organizowanie konkursów ,imprez mających odniesienie profilaktyczne w zakresie
uzależnień.
2) organizowanie autorskich programów profilaktycznych uzależnień - alkohol, narkomania,
3) kontynuacja zajęć w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży
głównie z rodzin zagrożonych patologią uzależnień -alkohol ,narkotyki /dot. świetlic
-Pisarzowice,Szarocin, Leszczyniec, Dębrznik,
Przedwojów,Czadrów, Ogorzelec.
4) doposażenie świetlic środowiskowych w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć,
5) dofinansowanie remontu ,wyposażenia,ogrzania pomieszczeń świetlic środowiskowych ,
w których odbywają się zajęcia .
6) dofinansowanie organizowanych imprez w świetlicach środowiskowych – /wycieczki, Dzień
Dziecka,Mikołaj,imprezy okazjonalne, konkursy, zajęcia sportowe/
7) dofinansowanie działań edukacyjnych ogólnogminnych związanych z profilaktyką alkoholową i
narkomanią ,organizowanie festynów , zawodów sportowych ,Turnieju Wsi itp.
8) organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szczególnie w okresie
letnim i w okresie ferii zimowych .

D .Wspomaganie działalności instytucji,organizacji pozarządowych i
osób fizycznych,służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych i
narkomanii
1) Udzielanie pomocy organizacyjnej dofinansowanie kosztów na zakup materiałów i sprzętu
niezbędnego do realizacji programu realizowanego przez instytucje ,organizacje pozarządowe i
osoby fizyczne , które w swoim statucie organizacyjnym jako cele postawione mają zadania
zawarte w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
/Jeżeli takie potrzeby wystąpią/.
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w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi przez Gminną Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1) przestrzeganie zakazu reklamy napojów alkoholowych i przeciwdziałanie ukrytym formom
promocji alkoholu,
2) przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim
i nietrzeźwym

F. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
1) Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji, jak również za
przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży
jak i w miejscu sprzedaży każdorazowo w kwocie 70 zł..
2) Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi lista obecności członków Komisji biorących
udział w posiedzeniu komisji lub kontroli

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy.
Planowany budżet z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych wynosi 75.000 zł. Budżet ten przeznaczony jest na
realizację zadań ujętych w Gminnym Programie na rok 2006.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH
GMINNEGO
PROGRAMU
PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I NARKOMANII 2006r.
L.P.
ZADANIE
Nakłady na realizację TERMIN REALIZACJI
zadania
.1

Wynagrodzenia dla osób
świetlice środowiskowe

prowadzących

.2

Opłacenie wydanej opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu /psychiatra i
psycholog
Opłacenie
wywiadów środowiskowych
wykonanych dla potrzeb gminnej komisji

4

Wynagradzanie osoby prowadzącej punkty
konsultacyjno-informacyj

5.

Szkolenia
w
alkoholowej

6.

28.000

Styczeń-grudzień

4.800

Styczeń-grudzień

900

Styczeń-grudzień

4.000

Styczeń - grudzień

500

Styczeń- grudzień

Szkolenie w zakresie narkomanii

1.000

Styczeń-grudzień

7.

Dofinansowanie
zajęć
terapeutycznych
porozumienie
z
zakładem
opieki
zdrowotnej,lekarzami

2.000

Styczeń- grudzień

8.

Wynagrodzenia członków komisji

1.500

Styczeń -grudzień

9.

Kontrola podmiotów gospodarczych dot.
zezwoleń
na
sprzedaż
napojów
alkoholowych

1.000

Styczeń-grudzień

10.

Dofinansowanie do szkolnych programów
profilaktycznych dot. alkoholu

4.500

Styczeń- wrzesień

11.

Finansowanie szkolnych programów dot.
narkomanii

4.000

12

Prenumerata
czasopism,materiałów
dydaktycznych,ulotek,książek,edukacja
publiczna z zakresu alkoholu

200

13

Materiały -ulotki ,plakaty
narkomanii

z zakresu

100

14.

Utrzymanie
świetlic
środowiskowych
-doposażenie,ogrzanie,zakup drobnych art.
spożywczych
,dofinansowanie
imprez
okolicznościowych,Mikołaj

19.200

15.

Dofinansowanie kampanii edukacyjnych
związanych z profilaktyka alkoholową
festyny,Turniej Wsi,zawody sportowe itp.

16

17.

zakresie

profilaktyki

Dofinansowanie kampanii edukacyjnych
związanych z profilaktyką narkomanii
zawody sportowe,turniej itp./
Wydatki różne

Sporządziła;
Alicja Bartczak

“
Styczeń-grudzień

“
Styczeń-grudzień

Maj - wrzesień
2.000
1.000

“

300

Styczeń-grudzień

/

