Projekt

UCHWAŁA NR XIII/ /07
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała
na 2008 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 zm. Nr 115, poz.793, Nr 176,
poz. 1238/, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179, poz. 1485
zm. z 2006r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007r. Nr 7, poz.48, Nr 82, poz. 558/ oraz art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz. U. Nr 180, poz. 1493 / Rada Miejska w
Białej uchwala co następuje :

§1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na rok 2008 stanowiący element
opracowywanego programu gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych , w brzmieniu
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 4' ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
art.10 ust1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art.6 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ,
przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie należą do zadań własnych gminy.
Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja tych działań jest gminny program
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Środki finansowe na realizację tych zadań pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Planowane w 2008 roku wpływy z tego tytułu szacuje się na kwotę 144.000 zł.
Szczegółowy zakres działań i koszty ich realizacji w porównaniu z rokiem 2007 przedstawia się następująco:
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I
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III
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Zadanie
1. Dotacja dla MGOK
- zatrudnienie opiekunów świetlic
i utrzymanie rzeczowe świetlic.
2. Remonty świetlic
3. Zatrudnienie gospodarza budynku
w Białej ul. Czarna 2
4. Koszty eksploatacji budynku i utrzymanie rzeczowe Klubu, Punktu
5. Pozostałe niewykorzystane środki
-podjęta zostanie uchwała niewygaszaniu z przeznaczeniem na remonty
świetlic.
1. Finansowanie pracy konsultantki
w Punkcie Konsultacyjnym
2. Koszty lekarza biegłego
3. Koszty sądowe
4. Szkolenia, ulotki
1.Działalność profilaktyczna w
placówkach kulturalno-oświatowych
2. Szkolenie sprzedawców
3. Diagnoza problemów
4. Udział w kampaniach edukacyjnych
5. Zakup literatury, broszur
1. Wynagrodzenie gospodarza Klubu
2. Wynagrodzenie za pracę członków
Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alk.

Razem

Sporządziła: Bogumiła Bandurowska.
Biała, dnia 2007.12.10

Przewidywane
wykonanie w 2007r
79.550,-

Plan
na 2008r.
79.500,-
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144.000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ /07
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 28 grudnia 2007r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYK I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII I PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE
DLA GMINY BIAŁA NA ROK 2008.

I. Wprowadzenie:
Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy
związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Wynika to przede wszystkim z rozmiarów
tego zjawiska oraz społecznych i ekonomicznych kosztów, jakie z tego tytułu ponosi budżet
państwa.
Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno
jednostek, jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale
wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych,
takich jak: zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe,
przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie, dlatego też działania w zakresie zapobiegania i
rozwiązywania problemów alkoholowych powinny być przedmiotem szczególnej troski ze
strony organów administracji rządowej i samorządowej.
Szacuje się, że w Polsce jest ok. 800 tys. osób uzależnionych od alkoholu. Zespół
uzależnienia od alkoholu jest chorobą społeczną, której konsekwencji doświadczają
członkowie rodzin uzależnionych oraz środowisko społeczne.
Spożywanie alkoholu jest najbardziej rozpowszechnionym zachowaniem ryzykownym wśród
nastolatków. Niepokojąca jest wzrastająca liczba pijących alkohol dziewcząt i młodych kobiet
szczególnie kobiet ciężarnych.
Do wzrostu konsumpcji alkoholu przez młodzież przyczyniają się niewłaściwe postawy
wychowawców i rodziców, na co składa się zarówno brak wystarczającej wiedzy na temat
wpływu alkoholu na powstawanie szkód zdrowotnych i społecznych, jak i brak umiejętności i
gotowości do podejmowania zdecydowanych interwencji wobec spożywania alkoholu przez
dzieci i młodzież. Wzrostowi konsumpcji alkoholu przez młodzież sprzyjają także postawy
samej młodzieży, w tym powszechne oczekiwanie, że alkohol jest niezbędnym warunkiem
„dobrej zabawy”. Innym problemem jest bierność dorosłych świadków sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim
Podstawę prawną rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi ustawa z dnia 26
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z
2007r. Nr 70, poz. 473- tekst jednolity z późn. zm) .
Drugim, bardzo groźnym zjawiskiem znacznie poważniejszym niż palenie
papierosów, czy picie alkoholu występującym w naszym kraju jest narkomania.
Powszechność narkotyków wcześniej była problemem głównie dużych miast, dzisiaj są
obecne w miasteczkach, a nawet na wsiach, gdzie docierają dilerzy narkotykowi.

Substancje psychoaktywne są w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i
wyższych uczelniach. Wszechobecne są na dyskotekach, wszelkich imprezach
młodzieżowych.
Problem narkomanii jest szczególnie istotny wśród młodzieży, gdyż obecnie do „zarażenia
narkomanią” dochodzi coraz częściej już w szkole podstawowej.
Ogromnie ważnym elementem wchodzenia w dorosłość młodego człowieka jest głęboka
więź z rodzicami, ponieważ stosunki z rodzicami mają istotny wpływ na wybory życiowe, a
nieefektywna komunikacja wewnątrzrodzinna może przyspieszyć zaangażowanie dziecka w
narkotyki.
Bardzo istotne w zapobieganiu narkomanii jest uświadomienie, jakie ryzyko niesie za sobą
sięgnięcie po narkotyk. Konieczna jest przede wszystkim skuteczna profilaktyka, która
dotyczy zapobiegania zidentyfikowanym i spodziewanym zagrożeniom poprzez
przedsięwzięcie działań mających na celu niedopuszczenie do negatywnie ocenianych
przekształceń istniejącego stanu rzeczy.
Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest ustawa z dnia 29
lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U.Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.).
Zadania związane z prowadzeniem działań profilaktycznych i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych , przeciwdziałaniem narkomanii i przzeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie należą do zadań własnych gminy.
Zadania te samorząd gminny realizuje w postaci Gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych , przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, który określa zakres oraz sposób prowadzenia tych zadań.
Celem programu w 2008 roku jest:
1) Zapobieganie powstawaniu nowych problemów;
2) Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;
3) Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami;
4) Edukacja publiczna w zakresie:
a) informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu i narkotyków,
b) promocji zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji.
Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia celów programu, jest realizacja następujących zadań:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od
alkoholu i narkotyków;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży.
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii,
5) podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w związku z naruszeniem przepisów
dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zasad obrotu napojami
alkoholowymi.

II. Diagnoza stanu problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie
Biała.
Gminy, z racji dysponowania największą wiedzą o problemach swoich społeczności, a także o
dostępnych zasobach mogą tym samym przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze
skierowane do lokalnej społeczności. Konkretne działania profilaktyczne wymagają wiedzy o
rozmiarach i charakterze zjawiska, stąd potrzeba dokonywania analizy zasobów służących
realizacji podejmowanych działań i wstępne określenie stanu szkód i zagrożeń na terenie
gminy.
Gminę Biała zamieszkuje 11.260 mieszkańców.
Ustalony limit koncesjonowanych punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia
poza miejscem sprzedaży wynosi:
- zawierających powyżej 4,5% -18% alkoholu oraz piwo - 30 punktów, wykorzystano - 23,
- zawierających powyżej 18% alkoholu - 20 punktów, wykorzystano - 18,
Do spożycia w miejscu sprzedaży : limit 20 punktów, wykorzystano 14.
Sprzedaż napojów alkoholowych w gminie prowadzona jest w 30 sklepach i 16 zakładach
gastronomicznych. Ogółem w 46 placówkach, tak więc na jeden punkt sprzedaży przypada
245 mieszkańców.
Skala zjawiska uzależnienia od alkoholu na terenie naszej gminy jest trudna do precyzyjnego
określenia, a poziom spożycia alkoholu jak i rozpowszechnienie szkodliwych następstw picia
są różne w różnych środowiskach.
Informacji o rozmiarach tego problemu dostarczają dane uzyskane z Ośrodka Pomocy
Społecznej, Policji oraz liczby wniosków o objęcie leczeniem wpływających do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Z informacji uzyskanej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej wynika, że w 2007 roku
objęto pomocą ogółem 182 rodziny. Pośród nich 26 rodzin, to rodziny dotknięte problemem
alkoholowym. Rodziny te liczą 62 osób w tym 18 dzieci. Rodzinom tym była udzielana
pomoc
w postaci zasiłków okresowych, celowych oraz pomocy w naturze a także w ramach
rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W formie zasiłków okresowych, pomoc otrzymało 17 rodzin na kwotę 22 525 zł.
Zasiłki celowe przyznano 14 rodzinom na kwotę 4 900 zł. w ramach programu rządowego
pomoc otrzymało 10 rodzin na kwotę 8 830 zł., 9 rodzinom udzielono pomocy w postaci
talonów żywnościowych, 9 rodzinom dowieziono węgiel.
7 dzieci w wieku szkolnym pochodzących z tych rodzin korzystało z pomocy w formie
dożywiania w szkołach.
Bardzo często w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy dochodzi do przemocy
domowej. Trudno jest określić liczbę osób doznających przemocy ze strony osoby
nadużywającej alkoholu oraz liczbę sprawców, ponieważ rodzina rzadko kiedy informuje
o tym zjawisku. Można opierać się na ilości interwencji domowych wykonywanych przez
Policję.
Z danych uzyskanych z Posterunku Policji w Białej wynika, że w 2007 r. funkcjonariusze
Policji odnotowali :
- 25 interwencji domowych, gdzie sprawcy byli pod działaniem alkoholu;
- 7 kolizji drogowych spowodowanych pod wpływem alkoholu;
- 10 osób zatrzymano do wytrzeźwienia – sprawców awantur domowych;
- założono 19 niebieskich kart.

- wszczęto 5 postępowań dot. przemocy w rodzinie;
- zatrzymano 2 osoby posiadające przy sobie środki odurzające.
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 24 wnioski o
objęcie leczeniem osoby nadużywające alkoholu.
Znaczną grupę ryzyka w zakresie używania alkoholu i narkotyków stanowią młodzi ludzie.
Wprawdzie dyrektorzy szkół gimnazjalnych gminy Biała informują, że na terenie szkół nie
ma tego rodzaju problemów, jednak z poprzednio przeprowadzanych badań ankietowych
wynikało, że problem jest a kontakt z alkoholem i innymi niż alkohol substancjami
psychoaktywnymi miało znaczny procent uczniów. Najczęściej spożywanym przez młodzież
napojem alkoholowym jest piwo a najbardziej rozpowszechnionymi substancjami
psychoaktywnymi są substancje wziewne.
Dostęp do środków psychoaktywnych na terenie naszej gminy, według uczniów jest łatwy.
Dealerzy działają wszędzie tam, gdzie gromadzi się młodzież.
Najczęściej wymieniane miejsca to: dyskoteki, bary, na trzecim miejscu wymieniono szkołę.

III. Zasoby służące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej;
2. Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi i członków
ich rodzin w Białej;
3. Klub Abstynenta w Białej;
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej;
5. Posterunek Policji w Białej;
6. Dyrektorzy szkół w gminie Biała;
7. Miejsko Gminny Ośrodek Sportu, Kultury, Turystyki i Rekreacji w Białej.
6. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Prudniku;
7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku;
Program uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym,
administracyjnym i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania
uzależnieniom, leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji osób uzależnionych oraz redukcji
szkód społecznych spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem.
Zadania ujęte w programie będą finansowane ze środków pochodzących z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wniesionych do kasy gminy
przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż tych napojów.
Przewidywane środki z tego tytułu: około 144.000 zł.

IV. Zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
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Nazwa zadania

Sposób realizacji

Koszty
realizacji

Termin
realizacji

Odpowiedz.
za realizację

1

2

3

4

5

6

1

Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
i ich rodzin, osób
uzależnionych od
narkotyków i osób
zagrożonych uzależnieniem
oraz ofiarom przemocy w
rodzinie.

1.Kontynuowanie działalności konsultacyjno-informacyjnej w Punkcie Konsultacyjnym i Klubie Abstynenta w
Białej oraz opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach
środowiskowych w Białej, Prężynie,Laskowcu, Śmiczu,
Chrzelicach, Nowej Wsi, Grabinie, Kolnowicach,
Ligocie Bialskiej i Radostyni:
a/ zatrudnienie opiekunów dzieci w świetlicach
środowiskowych;
b/ zatrudnienie gospodarza budynku.
c/ koszty eksploatacji i utrzymanie rzeczowe świetlic,
punktu i klubu oraz ich remonty.
2. Współpraca z Poradnią Odwykową oraz Ośrodkiem
Interwencji Kryzysowej w Prudniku w zakresie
udzielania pomocy osobom z problemem alkoholowym,
osobom zagrożonym uzależnieniem narkotykowym
oraz ofiarom przemocy domowej.

bieżąco w ciągu
roku

MGOK
Pełnomocnik
Burmistrza,
Burmistrz

Udzielanie rodzinom, w
których występują
problemy alkoholowe i
narkomanii pomocy
psychologicznej, prawnej, a
w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie.

1. Budowanie lokalnej koalicji osób, służb, instytucji
w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodziniewspółpraca z Policją Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Gminną komisją.
2. Konsultacje z zakresu terapii odwykowej oraz poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
prowadzone w Punkcie Konsultacyjnym;
3. Finansowanie pracy konsultantki zatrudnionej w
Punkcie Konsultacyjnym w Białej.
4.Działalność Gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych w zakresie:
a/. Przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi
od alkoholu i ich rodzinami;
b/. Kierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu do lekarza biegłego; Pokrywanie kosztów

2

94.500.-

10.000,-

Gminna Komisja
bieżąco w ciągu Rozw.Probl.Alk.
Pełnomocnik
roku
Burmistrza
OPS, Policja,
Szkoły

5

6
lekarza biegłego za wydanie opinii.
c/. Sporządzanie wniosków do Sądu o objęcie leczeniem.
d/. Kontrola rynku handlu napojami alkoholowymi,
w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży
alkoholu nieletnim.
5. Kontynuowanie zajęć i warsztatów dla osób uzależnionych i współuzależnionych w grupach samopomocowych.
6. Współpraca ze szkołami w zakresie zapewnienia opieki
i pomocy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z
problemem alkoholowym.
7. Współpraca z pedagiem szkolnym w zakresie
udzielania pomocy dzieciom wychowującym się w
rodzinach patologicznych.
8. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu pomocy osobom uzależnionym, ich rodzinom
oraz ofiarom przemocy w rodzinie organizowanych dla
terapeutów, nauczycieli, członków Gminnej komisji.
9. Kontynuowanie współpracy z OPS, Policją, Gminną
Komisją w zakresie realizacji procedury „Niebieska
karta”
10. Systematyczne informowanie mieszkańców o występujących problemach alkoholowych i zagrożeniach
narkomanią w danym środowisku i możliwościach
uzyskania pomocy.
11. Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów
informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy.

3

1. Wspieranie szkolnych programów profilaktyki ( zajęcia
Prowadzenie profilaktycznej informacyjno-edukacyjne dla całej społeczności szkolnej
1. Realizowanie działań profilaktycznych na temat
działalności informacyjnej
uzależnień w szkołach i świetlicach środowiskowych w
i edukacyjnej oraz
formie pogadanek, prelekcji, spektakli teatralnych.
szkoleniowej w zakresie
2. Przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla młodzieży na
rozwiązywania problemów
temat: alkohol, narkotyki, papierosy.
alkoholowych i narkomanii, 3. Organizowanie lokalnych imprez kulturalno-sportowych
promujących trzeźwy i zdrowy styl życia.
w szczególności dla dzieci i
4.
Organizowanie i finansowanie aktywnych form wypomłodzieży, w tym
czynku
dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęprowadzenie zajęć
ciach
w
świetlicach środowiskowych poprzez organizosportowo-rekreacyjnych dla
wanie
wycieczek,
rajdów, festynów połączonych z
dzieci i młodzieży.

24.500,-

bieżąco w ciągu
roku

Pełnomocnik
Burmistrza
Burmistrz
Gminna Komisja
Rozw.Probl.Alk.
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tematyką uzależnień.
5. Edukacja młodzieży i dorosłych poprzez zakup wydaw-nictw, ulotek, plakatów i rozprowadzenie ich w szkołach, świetlicach, w punkcie konsultacyjnym i klubie.
6. Współudział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z uzależnieniami.
7. Współpraca z „Panoramą Bialską” i innymi mediami
w zakresie informacji o realizowanych zadaniach
w ramach programu.

4

Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i
osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.

1. Wspomaganie działalności Klubu Abstynenta:
- zatrudnienie opiekuna Klubu.
- współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych
działających w klubie – dofinansowanie kosztów
wyjazdów na zajęcia terapeutyczne .
2. Wspieranie organizacji pozarządowych
zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności
lokalnej.
3. Finansowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
a) utrzymanie rzeczowe komisji,
b) wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji za
pracę w Komisji .

bieżąco w ciągu
roku

15.000,-

Pełnomocnik
Burmistrza
Gminna Komisja
Rozw.Probl.Alk.

Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Członkom Gminnej Komisji przysługuje za każdorazowy
udział w posiedzeniu komisji wynagrodzenie w niżej
określonej wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę :
1/ przewodniczący komisji i jego zastępca - 15%
2/ sekretarz komisji
- 14%
3/ członkowie komisji
- 12%
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