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UCHWALA NR 84.XII.2OI9
. RADY GMINY STARCZA

zdnia2T grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilakfyki i Rozwiqz5nvania Problemriw Alkoholowych oraz
Przeciwdzialania Narkomanii na 2020 rok

Na podstawie art. l8ust.2pkt 15ustawy zdnia 8marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. 22019r.,
poz. 506 zp52n. zm.) oraz art. I ust. 1,2 art.4 I ustawy z dnia 26 paLdziemika 1982r. o wychowaniu w trzeZwo6ci
iprzeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. 22079r.,po2.2277), art. 10 ust. 1,2,3 i 4 ustawy zdnia29lipca 2005r.
o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U . z 2019r., poz. 852 z p6in. zm.)

Rada Gminy Starcza
uchwala, co nastgpuje:

$ l. Przyjmuje sig Gminny Program Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania
Narkomanii na 2020 rok stanowi4cy czESt, strategii rozwi4zywania problem6w spolecznych gminy - w brznieniu
zalqcznika nr I do niniejszej Uchwaty.

$ 2. Wykonanie uchwaty powierza sig W6jtowi Gminy Starcza.

$ 3. Traci moc Uchwala Nr 15.III.2018 Rady Gminy Starcza z dnia 28 grudnia 2018r.

$ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4ca Rady Gminy

,l-,*
mgr Ewa Jgdrzejewska
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ZatEcznikNr I do uchwaly Nr 84.XII.2019

Rady Gminy Starcza

z dnia27 srudnia 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi44rvania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania
Narkomanii na2020rok

Wstgp:

l. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii
zwany dalej Programem - okre5la sposoby realizacji zadaf wlasnych w zakresie profilaktyki i romti4zywania
problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii na terenie gminy Starcza na 2020 rok.

2. Na realizacjg zadah okreSlonych w Programie przerncza sig kwotg 54 837,70 zl.

3. Okre6lona w pkt 2 kwota moze ulec zmianie w zalemo5ci od faktycznej iloSci Srodk6w finansowych
pozyskanych w 2020 r. ztltulu oplatza korzystanie zzezwolertnasprzedu2napoj6w alkoholowych.

Cele strategiczne programu:

7 . Zapobieganie powstawaniu nowych problem6w uzaleznien (alkoholizm, narkomania).

2. Zmniejszenie rozniar6w problem6w uzalehniei obecnie wystgpuj4cych.

3. Zwigkszenie zasob6w niezbgdnych do rozwi4zywania istniej4cych i powstajqcych problem6w uzaleimieft.

Program uwzglgdnia cele operacyjne dotycz4ce profilaktyki i rozwi4zywania problem6w alkoholowych oraz
przeciw dzialania narkomani i okreSlone w Narodowym Programie Zdr ow ia.

Diagnoza stanu problem6w alkoholowych:

Gmina Starcza znajduje sig w p6inocnej czgSci wojew6dztwa Sl4skiego w powiecie czgstochowskim.
Obejmuje swym zasiggiem 5 solectw iliczy 2816 mieszkaric6w (wg. stanu nadzien 30.09.2019r.), wtym dzieci
imlodzie2do lat lS-stu 545.

Og6lna powierzchnia gminy wynosi 2010 ha.

W gminie znajduje sig I szkola podstawowa, I przedszkole gminne oraz I plac6wka wsparcia dziennego.

Ustalona dla terenu gminy Starcza maksymalna liczba zezwoleri na sprzeda:Z napoj6w alkoholowych wynosi:

1. do 4,5%o zawarto6ci alkoholu orazna piwo przeznaczonych do spoZycia:

a) poza miejscem sprzeduiry -20,

b) w miejscu sprzeduiry - 6;

2. povyhej 4,5o/o do l8o/o zawartoSci alkoholu (z wyj4tkiem piwa) przeznaczonych do spo2ycia:

a) poza miejscem sprzedziry -20,

b) w miejscu sprzeda?y - 6;

3. powyzej l8o/ozawartoSci alkoholu przeznaczonych do spozycia:

a)poza miejscem sprzeduiry -20,

b) w miejscu sprzedairy - 6.

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 5 punkt6w sprzeduZy napoj6w alkoholowych, gdzie prowadzona
jest sprzedaz napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spoZycia poza miejscem sprzedazy. A zatem liczba
ulegla zmniejszeniu o I punkt sprzedriry.

Na terenie gminy obowi4zuje zakaz nocnej sprzedtiry napoj6w alkoholowych miedzy godz.22:00 a 6:00.

Gminna Komisja Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych w Starczy w 2019 roku rozpatrzyla
6 wniosk6w o zastosowanie leczenia odwykowego. Rodziny i osoby te s4 pod dozorem Komisji.
Przeprowadzono takZe szereg rozm6w profi laktycmo-dyscyplinuj4cych.
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Diagnoza problem6w alkoholowych przeprowadzona wSr6d uczni6w, ich rodzic6w, nauczycieli
i pracownik6w szkoly wykazala, 2E rodzice s4 Swiadomi zagroAefi,jednak uwaaaj4, 2e ich dzieci sq wolne od
uzalelniefi. Zdaniem rodzic6w wszkole powinny odbywa6 sig zajgcia zzal<resu profilakryki wformie
prelekcji Policji, przedstawieri profilaktycznych i konkurs6w oraz prelekcji film6w. Podobne zdanie wyrazili
ankietowani nauczyciele. Z diagnozy wynika, ze jest grupa ucmi6w, kt6rzy eksperymentuj4 z substancjami
(alkohol, narkotyki, dopalacze).

Ocena stanu bezpieczefistwa na terenie Gminy Starcza przedstawiona przez Komendanta Komisariatu
Policji w Poczesnej wskazala zmniejszenie iloSci przestgpstw, natomiast wzrosla iloS6 interwencji, w tym
interwencji domowych. Niebieskich Kart zalo2ono 5 w 2019 roku, 2 zostaly zakonczone, a3 sA
kontynuowane.

Zasoby umoZliwiaj4ce prowadzenie dzialalno5ci profilaktycznej i naprawczej.

Rozwi4zywanie problem6w uzalehnierl wymaga wsp6ldzialania z instytucjami o5wiaty, policji, pomocy
spolecznej, sluzby zdrowia, wymiaru sprawiedliwoSci i innymi jednostkami administracji publicznej.

Na terenie gminy dziala Gminna Komisja Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych, kt6ra rozpatruje
wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, wsp6lpracuje z plac6wkami lecznicfwa odwykowego oraz
plac6wkami terapeufycznymi. GKRPA, opiniuje wnioski o zezwolenie na sprzedaZ napoj6w alkoholowych.

Dziala Punkt Konsultacyjny dla os6b uzale2nionych i czlonk6w ich rodzin, w k16rym udzielane s4 porady
i informacje o mozliwoSciach podejmowania profesjonalnej terapii i leczenia os6b uzale2nionych od alkoholu,
udzielane jest wsparcie i niezbgdne informacje zwi4zane z uzaleinieniem od alkoholu i narkotyk6w czlonkom
rodzin os6b uzaleZnionych.

Gminna Komisja Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych Sci6le wsp6lpracuje zZespolem
Interdyscyplinamym w zakresie udzielania pomocy osobom dotknigtym przemoc4 w rodzinie. Dobrze uklada
sig wsp6lpraca z Gminnym OSrodkiem Pomocy Spolecznej w zakresie udzielania pomocy dla rodzin
znajduj4cych sig w trudnej sytuacji spowodowanej naduZywaniem alkoholu przez czlonk6w rodzin oraz
szkol4 w zakresie prowadzenia program6w profilaktyki szkolnej.

W 2019 roku plac6wki o6wiatowe na terenie gminy realizowaly programy profilaktyczne orazwdruZaly
,,Gminny Program Profilaktyki", w tyrl w ramach Kampanii "ZachowajTrze|wy Umysl".

Gminny O5rodek Pomocy Spolecznej udziela pomocy finansowej na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb
Zyciowych, organizuje doZywianie dzieci w szkole. Inn4 form4 pomocy Swiadczon4 przez GOPS rodzinie
majqcei trudnoSci w wypelnianiu swoich zadari jest udzielanie poradnictwa rodzinnego, terapii rodzinnej
i pomocy socjalnej.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodzieLry realizowane jest gl6wnie poprzez wdrazanie
r6Znych program6w socjoterapeutycznych, profilaktycznych, zajgt dodatkowych w Gminnej Plac6wce
Wsparcia Dziennego w Starczy. W roku 2019 realizowane bylo zadanie,,Czas wolny inaczej IX" w ramach
konkursu ,,Wspieranie lokalnych system6w profilakryki i romvi4zywania problem6w uzalezrien oraz
przeciwdzialania przemocy w rodzinie w Wojew6dztwie Sl4skim w 2079r."

Szczeg6lowe zadania w zakresie realizacji profilaktyki i romvi4zywania problem6w alkoholowych oraz
przeciwdzialania narkomanii stanowi Gminny Program Profilaktyki i RozwiQzywania Problem6w
Alkoholowych orazPrzeciwdzialania Narkomanii na 2020 rok- zadania do realizacji.

l. Zadaniz realizowane w zakresie rozwiqzywania problem6w alkoholowych

l. Zwigkszenie dostgpno3ci pomocy terapeutycmej i rehabilitacyjnej dla os6b uzaleznionych od alkoholu:

I ) wspieranie dzialalno5ci punlctu konsultacyjnego dla os6b z problemem alkoholowym i ich rodzin, w tym:

a) dofinansowanie dzialalnoSci i zajgt terapeutycznych oraz program6w pomocy psychologicznej,

b) dofinansowanie dzialari profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych dla os6b uzaleznionych i ich
rodzin.

2) wspieranie plac6wek specjalizuj4cych sig w terapii uzale2niert od alkoholu,

3) podejmowanie przez GKRPA czynnoSci zwi4zanych z przyjmowaniem i realizacjq wniosk6w
o zastosowanie leczenia odwykowego wzglgdem os6b podejrzanych o naduzywanie alkoholu:

a) przeprowadzenie rozm6w zmierzaj4cych do objgcia leczeniem os6b uzaleznionych,
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b) motywowanie os6b naduZywajqcych alkohol do podjgcia leczenia i przyjmowanie wniosk6w
dotycz4cych kierowania os6b uzhleznionycb na leczenie odwykowe,

c) kompleksowe opracowywanie dokumentacji wymaganej pny kierowaniu wniosk6w do S4du
Rejonowego w Czgstochowie (przeprowadzanie wyviad6w Srodowiskowych, zlecanie wykonania opinii
przezbieglych),

4) finansowanie udzialu czlonk6w GKRPA w szkoleniach i kursach profesjonalizuj4cych funkcjonowanie
Komisji,

5) organizowanie spotkari czlonk6w GKRPA z przedstawicielami instytucji zajmuj4cych sig problematyk4
, terapii i rehabilitacji alkoholowej oraz przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie w celu pelniejszego przeptywu

informacji i usprawnienia wsp6lpracy.

2. Udzielenie rodzinom, w kt6rych wystgpujq problemy alkoholowe pomocy psychospolecmej i prawnej, a w
szczeg6lnoSci ochrony przed przemoc4 w rodzini e :

I ) wspieranie realizacji zadari opiekuriczo-wychowawczych, w tym m.in.:

a) doZywianie dzieci i mlodzieLry uczestnicz4cych w pozalekcyjnych zajgciach o tematyce profilaktycznej,

b) organizacjaczasu wolnego (zajgcia sportowe, imprezy kulturalno-sportowe, wycieczki),

2) dofinansowanie program6w z zakresu przeciwdzialania patologiom spolecznym, realizowanych przez

v organizacje pozarzqdowe i inne podmioty,

3) wspieranie pracy Zespolu Interdyscyplinarnego koordynuj4cego dzialania na rzecz przeciwdzialania
przemocy w rodzinie,

4) przeciwdzialanie przemocy w rodzinie:

a) wsp6lpraca GKRPA zPolicj4, S4dem Rodzinnym, kuratorami, Gminnym O5rodkiem Pomocy
Spolecznej oraz plac6wkami sluzby zdrowia w zakresie diagnozowania i prowadzenia pomocy rodzinom
w ramach procedury ,,Niebieska Karta",

b) realizacja i dofinansowanie program6w profilaktycmych i zadart z zal<resu przeciwdzialania przemocy
w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi4rywania problem6w
alkoholowych, w szczeg6lno5ci dla dzieci i mlodzieiry, w tym prowadzenie pozalekcyjny ch zajE( poprzez sztukg,
atakae dzial.art na rzecz doZywiania dzieci uczestnicz4cych wpozalekcyjnych programach opiekuriczo-
wychowawczych i socj oterapeutycznych:

1) promowanie wSr6d dzieci i mlodzieLry aktywnych form spgdzania czasu wolnego poprzez realizacjg
projekt6w i program6w profilaktycmych, w tym program6w realizowanych w Gminnej Plac6wce Wsparcia
Dziennego, tj. realizacja przyjgtego programu plac6wki i pokrycie koszt6w jej utrzymania:

- wynagrodzenia osobowego pracownik6w,

- wydatk6w osobowych niezaliczonych do wynagrodzeh,

- dodatkowego wynagrodzenia rocmego,

- skladek na ubezpieczenia spoleczne,

- skladek na Fundusz Pracy,

- wynagrodzenia bezosobowego,

- zakup material6w i wyposazenia,

- zakup Srodk6w zywnoSci,

- zakup energii,

- zakup uslug pozostalych,

- oplaty ztytulu uslug telekomunikacyjnych,

- odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych.

2)organizacja wypoczynku wakacyjnego ipodczas ferii dla dzieci zrodzin dotknigtych problemem
alkoholowym ze Srodowisk zagrohonych i dysfunkcyjnych, pol4czonego z programem profilaktycznym,
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3) wsp6lpraca GKRPA ze szkol4 oraz GOPS, kuratorami s4dowymi i Policj4 w celu rozpoznawania potrzeb
w zakresie dzialan profilaktycznych\v szkolach i Srodowiskach,

4) wspieranie edukacj i publicm€1 przez:

a)dofinansowanie publikacji prasowych na temat zagroZeri wynikaj4cych zuzale2niei, informacji
o dzialaniach podejmowanych w gminie w zakresie rorwkyrywania problem6w alkoholowych oraz
przeciw dzialania narkomanii i przemocy domowej,

b)przekazywanie szkole, organizacjom pozarz4dowym, parafii, zakladowi ochrony zdrowia i jednostkom
pomocy spolecznej informacji dotycz4cych oferfy pomocy w zakresie problematyki uzaleZnieri,

c) zakup i dystrybucja material6w edukacyjnych dotycz4cych problematyki uzaleznieri,

d) szkolenie dla sprzedawc6w w zakresie sprzedu\ i podawania napoj6w alkoholowych,

5) podejmowanie inicjatyw narzeczprzeciwdzialanianietrzehryoSci kierowc6w.

4. Wspomaganie dzialalno6ci instytucji, stowarzyszefi oraz os6b fizycznych sluZ4cych romti4zywaniu problem6w
alkoholowych:

l)dofinansowanie badari, sondazy iprogram6w zzakresu spraw spolecznych, tworzenie diagnoz iekspertyz,
uwzglgdniaj4cych zachowania ryzykowne w6r6d dzieci i mlodzieiry,

2)przeprowadzenie w szkole ankiety zwi4zanej zvirywaniem Srodk6w psychoaktywnych oraz zagroheniami
zwiqzanymi z innymi uzaleZnieniami i przemocq wSr6d mlodzie2y szkolnej,

3) wspieranie program6w zzakresuprzeciwdzialania patologiom spolecmym, realizowanychprzez organizacje
pozarz4dowe i inne podmioty orv Gminn4 Plac6wkg Wsparcia Dziennego,

4) finansowanie dzialalno6ci organizacji pozarz4dowych i innych podmiot6w, kt6rych cele statutowe
przewiduj4 podejmowanie dzialan zwi4zanych zprzeciwdzialaniem alkoholizmowi i innym uzaleznieniom,
przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom zagrolonym wykluczeniem spolecmym.

5. Podejmowanie interwencji w zvti4zku z reklamq i promocj4 alkoholu oraz sprzedaZ4 alkoholu nieletnim:

l)wizl,tacje ikontrole wpunktach sprzedairy napoj6w alkoholowych pod k4tem przestrzegania zapis6w
zawafich w ustawie o wychowaniu w trzeZwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi,

2) podejmowanie interwencji w zwi4zku z naruszeniem przestrzegania zasad i warunk6w korzystania
z wydanych zezwolehna sprzedu2 napoj6w alkoholowych.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centr6w integracji spolecmej - na
terenie Gminy Starcza nie ma centr6w integracji spolecznej.

1l Za'daniz realizowane w ramach przeciwdzialania narkomanii

1. Zwigkszenie dostgpnoSci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b uzaleznionych i os6b zagro2onych
uzaleznieniem.

1) Udzielanie pomocy osobom uzaleZnionym oraz zagro2onym uzale2nieniem od narkotyk6w.

2)Prowadzenie dzialo;rt moffwuj4cych do podjgcia leczenia odwykowego.

3) Doposazenie w nowoici wydawnicze i materiaty edukacyjne (poradniki, broszury, ulotki, plakaty,
czasopisma).

4) Podejmowanie dzialannarzecz zwigkszenia dostgpno5ci do informacji o miejscach, programach i metodach
leczenia luzalehniert.

2.Udzielanie rodzinom, w kt6rych wystgpuj4 problemy narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej.

I ) Organizowanie i prowadzenie stalego systemu informacji na temat profilaktyki i ronti4zywania problem6w
zwi1zanychzzairywaniem narkotyk6w i innych substancji o dzialaniu odurzaj4cym.

2) Kontynuowanie wsp6lpracy z Komenda Policji w prowadzeniu dzialan sprryjaj4cych ograniczeniu zagro2eh
patologii rodziny i eliminowaniu niekorzystnych czynnik6w wplywajqcych na obniZenie poziomu
bezpieczeristwa mieszkaric6w.

3) Organizowanie w szkole dla mlodzieiry programu profilaktyki uzalehniefi, stanowi4cego przekaz informacji
o procesie uzaleimienia sig oraz konsekwencjach uZywania narkotyk6w i innych Srodk6w psychoaktywnych.
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3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozttti4zywania problem6w narkomariii. wszczeg6lno6ci dla dzieci imlodzieLry, atak2e dzialafi na rzecz
do2ywiania dzieci uczestnicz4cych w pozalekcyjnych programach opiekurlczo-wychowawczych
i socjoterapeutycmych.

1) Dofinansowywanie profesjonalnych program6w profilaktycmych dla dzieci i mlodzieLry oraz ich rodzic6w
na terenie szk6l.

2) Wsp6lpraca ze szkol4 w zakresie organizacji konkurs6w o tematyce profilaktycznej - zakup nagr6d,
material6w do konkursu. Prezentowanie spektakli teatralnych, bgd4cych uzupelnieniem zajE( profilaktycmych

, oraz stv,tarzanie moZliwo5ci uczestnictwa dzteci i mlodzieiry w imprezach kulturalnych i sportowych.

4. Wspomaganie dzialah instytucji, organizacji pozarz4dowych i os6b frrycznych, sluZ4cych rozwi4zywaniu
problem6w narkomanii.

I ) Wsp6lpraca z organizacjami pozarz4dowymi oraz osobami frrycmymi w zakresie zapobiegania narkomanii.

2) Monitorowanie i uaktualnianie danych na temat instytucji, plac6wek oraz os6b prowadz4cych dzialania
pro fi laktyczn e t lecznicze.

3) Wsp6lpraca z Policj4 w celu prowadzenia wsp6lnych dzialaf'

5. Pomoc spoleczna osobom uzale2nionym i rodzinom os6b uzalelnionych dotknigtych ub6stwem
i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze Srodowiskiem lokalnym tych os6b z wykorzystaniem pracy

v socjalnej i kontraktu socjalnego.

Udzielanie pomocy wynikaj4cej z ustawy o pomocy spolecznej.

III Zapewnienie realizacji zadari zawartych w Programie

1) Wspieranie rozwoju instytucjonalnego podmiot6w realinl4cych zadania zzakresu profilaktyki
i romvi4zywania problem6w alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii i przemocy, w tym m.in.:

a) zakupy wyposazenia (doposazenia), w Vm Srodk6w trwalych zwi4zanych z obslug4 GKRPA,

b) zakupy material6w i artykul6w zwiqzanych z obslug4 GKRPA.

2)DzialalnoSi GKRPA mvi4zana ze zlecaniem bieglym wydania opinii w przedmiocie uzaleZnienia od
alkoholu dla potrzeb Komisji i S4du.

3) Jednostk4 realizuj4c1 Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Starcza jest Urz4d Gminy
w Starczy.

IV Zasady wynagradzania czlonk6w GKRPA

Ustala sig nastgpuj4ce zasady finansowania pracy czlonk6w GKRPA - dieta zaprace iudzial w posiedzeniu
Komisji wynosi 80,00 zl.

! Realizacja Programu podlega6 bgdzie stalemu monitorowaniu i ewaluacji. Celem monitoringu bgdzie
ustalenie czy zaplanowane dzialania Programu zostaly zrealizowane zgodnie zzaloleniami. Monitoring
obejmowai bgdzie nastgpuj4ce elementy:

1 ) czas r ealizacji zap I anowany ch dzialart or az ich zakre s,

2) wysoko6i Srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjg zadan,

3) Lr6dla pochodzenia Srodk6w finansowych,

4) stan realizacji poszczeg6lnychzadaf ujgtych w Programie.

Monitoring przebiegu realizacji Programu bgdzie odbywal sig na podstawie sprawozdafi przekarywanych
przez jego realizator6w.
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