UCHWAŁA NR XX/126/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w 2015 roku części Gminnego Programu Profilaktyki,
Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w
Gminie Toszek na rok 2015 w obszarze przeciwdziałania narkomanii
§ 1. Uchwala się Raport z wykonania w 2015 roku części Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2015 w
obszarze przeciwdziałania narkomanii, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Wstęp

Obowiązek przygotowania Raportu z wykonania w 2015 roku części Gminnego
Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2015 w obszarze
przeciwdziałania narkomanii określony został art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.), który brzmi:
Organ wykonawczy samorządu województwa i gminy sporządza raport z wykonania w danym
roku Wojewódzkiego Programu i Gminnego Programu i efektów ich realizacji, który
przedkłada odpowiednio sejmikowi województwa lub radzie gminy, w terminie do dnia
31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.
Przeciwdziałanie narkomanii oznacza wdrażanie działań profilaktycznych, których
zasięg powinien obejmować wszystkie osoby, szczególnie te z grup ryzyka. W Gminie
Toszek problem narkomanii dotyczy mniejszości wśród osób uzależnionych, których
większość charakteryzuje choroba alkoholowa.
Oddziaływania profilaktyczne więc powinny obejmować głównie dzieci i młodzież,
której często reakcją na pojawiające się kłopoty szkolne lub osobiste, jest sięgnięcie
po substancję, której działanie choć na chwilę pozwoli zapomnieć o przykrych sprawach
czy zmartwieniach. Samo informowanie o szkodliwości zażywania dopalaczy czy
narkotyków nie wystarczy. Należy wyposażyć młodzież w umiejętności radzenia sobie – bez
konieczności sięgania po używki – w różnych sytuacjach życiowych.
Ważne jest by wychowywana młodzież była pewna siebie, świadoma swoich mocnych
i słabych stron, wyszkolona w zakresie szkodliwości substancji psychoaktywnych
i zniszczeń, jakich one dokonują w organizmie człowieka. Niezmiernie istotnym elementem
profilaktyki szeroko rozumianej, jest wskazanie punktów, miejsc i osób, u których można
poszukać pomocy, gdy dzieje się coś niedobrego. Działanie już w pierwszych chwilach
pojawienia się problemu, w dużej mierze pozwala złagodzić jego późniejsze skutki. Tymi
osobami mogą być rodzice, dalsza rodzina, nauczyciele, opiekunowie w programach
opiekuńczo - wychowawczych, jak również osoby obce – specjaliści w danej dziedzinie itd.
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Diagnoza problemów społecznych w Gminie Toszek

Z diagnozy środowiska lokalnego Toszka przeprowadzonej w 2011 roku wynika, że na
terenie Gminy Toszek znajduje się znaczna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Łatwy dostęp do zakupu alkoholu przyczynia się do większego spożywania alkoholu a zatem
również zażywania narkotyków, stosowania dopalaczy i innych środków psychoaktywnych
przez społeczność lokalną w tym młodzież, co w efekcie przyczynia się do negatywnych
zjawisk, takich jak: pobicia, uszkodzenie mienia, kradzieże oraz przemoc domowa.
Największa skala zachowań marginalnych występuje w okresie wakacyjnym, wolnym
od zajęć szkolnych, z uwagi na brak alternatywnego spędzania wolnego czasu.
Przeprowadzona diagnoza przez Ośrodek Edukacji i Profilaktyki w 2011 roku w Gminie
Toszek opracowała wnioski z których wynika że, najważniejszymi problemami w Gminie
jest: bezrobocie, przestępczość, agresja oraz alkoholizm, aż 12% mieszkańców przyznało się
do kontaktu z narkotykami, do znajomości osób zażywających narkotyki przyznało się 25%
respondentów, aż 47% ankietowanych przyznało się do znajomości osób doświadczających
przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony najbliższych a prawie połowa badanych zna
przypadki bicia dzieci przez rodziców.
Badania wśród dzieci i młodzieży wskazały na problemy z nadużywaniem przez nich
substancji psychoaktywnych, głównie alkoholu. Do kontaktu takiego rodzaju używek
przyznało się 11% uczniów szkoły podstawowej oraz 63% uczniów gimnazjum. Wyniki
badań wskazały na niski poziom wiedzy wśród młodzieży na temat środków
psychoaktywnych i ich negatywnego wpływu na życie. Dane wskazały również na wzrost
przyzwolenia rodziców do kontaktu ich dzieci z alkoholem. Uczniowie wskazywali własny
dom jako miejsce pierwszego spożycia środków psychoaktywnych. Młodzież wskazywała
również na łatwy dostęp do alkoholu w punktach sprzedaży. Uczniowie przyznali również, że
palą papierosy 6% uczniów szkoły podstawowej oraz 37% gimnazjalistów. Gimnazjaliści
wskazali, palenie papierosów jako nałóg i również zakup papierosów nie jest trudnym
zadaniem. Do spożycia narkotyków przyznało się 3% uczniów gimnazjum. Do spożywania
dopalaczy przyznało się 3% uczniów szkoły podstawowej oraz 7% uczniów szkoły
gimnazjalnej, w większości przypadków zażywanie dopalaczy miało charakter incydentalny.
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Gminny Program Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2015

Z uwagi na strukturę demograficzną mieszkańców Gminy Toszek, problematyka
związana z uzależnieniami została ujęta w jednym dokumencie, traktującym o profilaktyce
i przeciwdziałaniu uzależnieniom bez podziału na rodzaj substancji uzależniającej.
Gminny Program Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2015
zakładał jako cel główny: Profilaktykę, przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów
alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w Gminie Toszek.
Powyższy cel został dookreślony poprzez cele szczegółowe, dotyczące problematyki
nadużywania alkoholu oraz narkomanii:









Edukacja profilaktyczna dotycząca problematyki uzależnień,
Prowadzenie pracy socjalnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
Wdrażanie działań terapeutyczno – warsztatowo – trenerskich o tematyce
profilaktycznej,
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz konsultacji indywidualnych dla osób
uzależnionych oraz otoczenia,
Motywowanie do podejmowania lecznictwa odwykowego,
Współpraca międzyinstytucjonalna w obszarze profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych,
Poprawa jakości życia osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia oraz ich
otoczenia,
Prowadzenie działań o charakterze opiekuńczo – wychowawczym oraz
aktywizacyjnym dla rodzin dotkniętych problemem uzależnień.

Planowane działania i ich przewidywane rezultaty z zakresu profilaktyki,
przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
 Prowadzenie programów profilaktyczno – edukacyjnych samodzielnie przez placówki
oświatowe poprzez finansowanie przeprowadzenia specjalistycznych programów,
 Prowadzenie poprzez finansowanie programów aktywizacyjno – motywacyjnych
w Klubie Integracji Społecznej działalności KIS,
 Prowadzenie poprzez finansowanie programów opiekuńczo - wychowawczych dla
dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień z elementami
zajęć profilaktycznych, artystycznych, sportowych i kulturowych w sołectwach:
Toszek, Boguszyce, Pniów, Sarnów, Kotulin, Płużniczka, Ligota Toszecka, Paczyna.
 Finansowanie
poradnictwa
specjalistycznego,
warsztatów,
treningów
specjalistycznych w zakresie problematyki uzależnienia i współuzależnienia,
 Finansowanie działalności Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
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 Utworzenie systemu informowania o lokalnych punktach udzielających pomocy dla
osób uzależnionych i ich rodzin (konsultant ds. uzależnień),
 Przeprowadzenie szkoleń dla dorosłych mieszkańców gminy z zakresu
przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach,
 Finansowanie działań ewaluacyjnych programu,
 Wspieranie wszelkiej pozostałej działalności służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkomanii (w tym kontrola punktów sprzedaży alkoholu).
Przewidywane rezultaty realizacji programu:
 Wzrost samooceny wśród odbiorców programu,
 Zwiększenie poziomu rzetelnej wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych środków
odurzających,
 Wzrost poziomu asertywności wśród odbiorców programu,
 Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej wśród uczestników zajęć Klubu
Integracji Społecznej,
W trakcie 2015 roku powyższe założenia, cele i skonkretyzowane działania
realizowano łącząc ze sobą dwa zakresy tematyczne: uzależnienie od alkoholu oraz
narkomanię. Środki finansowe przeznaczone na określone w Gminnym Programie
Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz
Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2015 cele zostały rozróżnione według zasad
klasyfikacji budżetowej.
W dalszej części niniejszego sprawozdania opisane zostały działania, które
realizowane były z środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii. Pozostałe cele
i zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok
2015, realizowane były w ramach pozostałych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
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Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek
na rok 2015 w obszarze przeciwdziałania narkomanii

Każde działanie z zakresu profilaktyki, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów
uzależnień bezpośrednio wiąże się z przeznaczeniem na ten cel określonej ilości środków
finansowych. Od wielkości tej kwoty w znacznym stopniu zależy zakres i wymiar
realizowanych działań.
W dziale 851, rozdziale 85153 klasyfikacji budżetowej o nazwie Zwalczanie
narkomanii przewidziano w 2015 roku w planie kwotę 8.000,00 zł. Z środków tych
zrealizowano działania w zakresie prowadzenia programów opiekuńczo - wychowawczych
w Gminie Toszek.
Rodzaj działań prowadzonych w ramach programów opiekuńczo - wychowawczych
reguluje Zarządzenie nr 43/JJ/2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku z dnia
31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programów opiekuńczo –
wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Toszek prowadzonych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Toszku.
Celem programów opiekuńczo – wychowawczych było zapewnienie organizacji czasu
wolnego dzieci i młodzieży w atrakcyjny dla nich sposób, idący w parze z odziaływaniem
profilaktycznym i zainteresowaniami uczestników. Zajęcia mają różnorodną formę: ruchową,
stolikową, dydaktyczną, obejmują także pomoc w odrabianiu zadań domowych lub
wyrównywanie braków w nauce szkolnej. Powyższe z sukcesem realizowane jest
w programach opiekuńczo - wychowawczych, prowadzonych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Toszku. Organizacja i sposób prowadzenia programów jako elementu
Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie Toszek na rok 2015, są
zgodne z „Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku”, które wydawane są
corocznie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Warszawie.
W Gminie Toszek w 2015 roku funkcjonowało 8 miejsc realizujących program
opiekuńczo - wychowawczy – jedna w Toszku, pozostałe w okolicznych sołectwach. Zajęcia
odbywały się raz w tygodniu przez 3 godziny (z wyłączeniem dni świątecznych), tj.: w
poniedziałek w Toszku w godzinach 14:30 – 17:30 i w Boguszycach w godzinach 16:00 –
19:00, we wtorek w Pniowie w godzinach 15:00 – 18:00, w środę w Sarnowie w godzinach
15:00 – 18:00, w czwartek w Kotulinie w godzinach 13:30 – 16:30, w piątek w Płużniczce
w godzinach 15:00 – 18:00 i w Ligocie Toszeckiej w godzinach 15:00 – 18:00 oraz w
Paczynie w soboty w godzinach 9:30 – 12:30.
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Ilość godzin zrealizowanych zajęć w programach opiekuńczo – wychowawczych
w 2015 roku
Bogus
zyce

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
RAZEM

6
6
0
9
3
0
0
0
0
0
0
0
24

Toszek

9
12
15
9
12
12
0
0
12
12
15
6
114

Pniów

Sarnów Kotulin

9
11
12
12
2
6
12
0
12
9
9
10
12
12
12
12
9
6
12
12
13
6
11
4
15
15
12
12
1
15
8
0
12
6
0
9
125
82
123
OGÓŁEM: 869 godzin pracy

Ligota
Płużniczk
Toszecka a

12
12
12
12
12
6
15
6
12
15
12
9
135

10
12
12
9
12
9
15
12
12
15
12
9
139

Paczyna

14
12
14
12
15
12
0
0
12
15
12
9
127

Zero lub zmniejszona liczba godzin wynika z różnorodnych przyczyn, np. z odwołania
zajęć z uwagi na organizowane formy dodatkowe (np.
półkolonie). Odwołanie lub
zawieszenie zajęć wynika z ustaleń poczynionych z Dyrektorami szkół, sołtysami czy
Ks. Proboszczem, którzy udostępniają pomieszczenia na potrzeby przeprowadzenia zajęć.
W czasie ferii zimowych miał miejsce „Obóz profilaktyczny z rakietką” w Pniowie.
Adresatami tego działania były dzieci i młodzież z całej Gminy Toszek, a sala świetlicy
wiejskiej w Pniowie została wybrana z uwagi na jej dużą powierzchnię oraz wyposażenie
w akcesoria do tenisa stołowego.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku po pięć godzin dziennie. W tym
czasie oprócz zajęć sportowych, posiłku czy zajęć edukacyjnych (poświęconych sportom
zimowym), miał miejsce także program profilaktyki uzależnienia od alkoholu i środków
psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tematem przewodnim ferii
była sportowa podróż. Uczestnicy mieli okazję „odbycia podróży” do Grecji, Portugalii,
Włoch, Niemiec, Anglii itd.
Z końcem 2015 roku łączna ilość uczestników zajęć w programach opiekuńczo –
wychowawczych prowadzonych w systemie cotygodniowym wynosiła 154 dzieci.
W zorganizowanych formach dodatkowych, skierowanych do wszystkich dzieci i młodzieży
z Gminy Toszek udział wzięło:
o
o
o
o

22 dzieci w „Obozie profilaktycznym z rakietką”,
27 dzieci w półkoloniach w Toszku,
25 dzieci w półkoloniach w Kotulinie
30 dzieci w półkoloniach w Pniowie.
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Podczas prowadzenia programów opiekuńczo – wychowawczych, półkolonii oraz ferii
zimowych w Pniowie miał miejsce program profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Problematyka uzależnienia, zagrożenia uzależnieniem oraz przemocy stanowi istotny
problem, w szczególności kiedy po alkohol, bądź inne środki psychoaktywne sięgają młode
osoby, które często nie mają świadomości podejmowanego ryzyka. Młodzież i dzieci
pochodzące ze środowisk marginalizowanych w szczególny sposób narażone są na brak
możliwości zapewnienia sobie stabilizacji społecznej (w tym narażone na zjawisko
przemocy), dlatego też często destrukcyjny styl życia staje się dla nich jedyną odskocznią
od biedy, awantur w domu, czy też sposobem zapełnienia luki braku dostępu do dóbr
kulturowych. Działania profilaktyczne realizowane w programie mają charakter wskazujący
i selektywny, są dostosowane do indywidualnych potrzeb, by w realny sposób zapobiegać
narastaniu patologii społecznych.
W ramach prowadzonych spotkań edukacyjnych z młodzieżą ważne jest w tym
wypadku dostarczanie informacji w obszarze ryzyka, związanego z używaniem substancji
psychoaktywnych oraz podejmowaniu zachowań wchodzących w repertuar zjawiska
przemocy.
Zajęcia edukacyjne z zakresu w/w profilaktyki obejmują między innymi n/w tematykę
dostosowaną do specyficznych problemów występujących w grupie:
1) Dlaczego niektórzy ludzie sięgają po alkohol, narkotyki, a inni nie (cel – obalenie
normatywnych przekonań dotyczących spożywania alkoholu i zażywania
narkotyków),
2) Realizacja własnych potrzeb (cel – ukazanie naturalnych dróg uzyskiwania
przyjemności),
3) Moje zasoby (cel – wskazanie czynników chroniących przez uzależnieniem),
4) Trening zachowań asertywnych (cel – nabycie umiejętności odmówienia zażycia
narkotyków, bądź spożycia alkoholu),
5) Nazywanie uczuć i potrzeb (cel – wzmocnienie poczucia własnej wartości),
6) Aspekty prawne związane z alkoholem i narkotykami w formie konkursu z podziałem
na grupy (cel – uświadomienie, że zażywanie narkotyków i alkoholu często prowadzi
do życia przestępczego),
7) Konstruowanie mapy celów życiowych (cel – uświadomienie, iż narkotyki i alkohol
odbierają wolność i marzenia),
8) Zdrowy styl życia (cel – wzmocnienie czynników chroniących),
9) Obalenie mitów dotyczących przemocy (cel – kształtowanie pozytywnych postaw).
Czas spędzany w programach opiekuńczo - wychowawczych poświęcany był na:
przeprowadzanie zajęć wychowawczych i profilaktycznych, zabaw dydaktycznych
i integracyjnych, zabaw i gier ruchowych, stolikowych, pomoc w odrabianiu zadań
domowych oraz wyrównywaniu braków w nauce, organizację wydarzeń sezonowych, np.
spotkania świąteczne, wycieczki będące odzwierciedleniem zainteresowań dzieci.
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Ilość uczestników zajęć w programach
opiekuńczo - wychowawczych w Gminie Toszek
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Wśród tematów zajęć, jakie w 2015 roku pojawiły się w programach opiekuńczo –
wychowawczych w Gminie Toszek znalazły się m.in.: „Nasza świetlica – co zrobić, żeby
było miło”, Zajęcia profilaktyczne – „Dzień babci i Dziadka – okazywanie szacunku i
serdeczności osobom starszym”, „Karnawał”, „ferie w mojej świetlicy – Kodeks
bezpieczeństwa zabaw zimowych”, „Dzień św. Walentego”, „Luty podkuj buty – zajęcia
plastyczne”, Zajęcia profilaktyczne – „Dzień bezpiecznego Internetu”, „W poszukiwaniu
zaginionych kształtów”, Zajęcia profilaktyczne – „Higiena na co dzień”, „Sztuka przyjaźni”,
„Wzbudzanie zainteresowań – poznajemy świat roślin doniczkowych”, „Obserwacja
otoczenia wokół nas – próba przedstawienia wiosny”, Zajęcia profilaktyczne – „jestem zdolny
– moje mocne strony”, ‘Świat bajek”, ‘Międzynarodowy Dzień Dziecka”, „Wzbudzanie
zainteresowań – poznanie tańca ruchowego Zumba”, Zajęcia profilaktyczne – ‘Nigdy nie
jestem sam”, „Nasze plany wakacyjne – zajęcia plastyczne”, „Nasza mała miejscowość”,
Zajęcia profilaktyczne – „Bezpieczne wakacje”, „Wędrujemy w świat – Europa”,
„Wędrujemy w świat – Afryka”, „Wędrujemy w świat – Ameryka Północna i południowa”,
„Moje marzenia – metoda kolażu”, Zajęcia profilaktyczne – „ABC pierwszej pomocy”,
„Pożegnanie wakacji”, „Wędrujemy w świat – Azja”, „Wędrujemy w świat – Australia”,
„Wędrujemy w świat – Antarktyda”, „Dzień Dyni – zajęcia plastyczne”, „Sposób na 6”,
Zajęcia profilaktyczne – „Słucham i rozumiem innych – szanuję, pomagam, jestem wzorem”,
„Przygotowania do świąt – zajęcia plastyczne”, „Spotkanie świąteczne”.
W całym cyklu zajęć wprowadzano elementy profilaktyki, dostosowane do formy
i rodzaju zajęć, adekwatnie do poszczególnych grup wiekowych.
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Podsumowanie

Zjawisko narkomanii – jak wspomniano w Diagnozie problemów społecznych
w Gminie Toszek – najczęściej występuje wśród młodzieży podczas letniej przerwy w nauce
szkolnej. Z tego właśnie względu, środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii zostały
spożytkowane na prowadzenie programów opiekuńczo - wychowawczych, zlokalizowanych
w mieście Toszek oraz siedmiu okolicznych sołectwach: Boguszycach, Pniowie, Sarnowie,
Kotulinie, Płużniczce, Ligocie Toszeckiej i Paczynie.
Programy są prowadzone także w czasie przerw w nauce szkolnej – ferii zimowych
oraz wakacji. W ten sposób oddziaływania profilaktyczne nie są przerywane, możliwe jest
stałe oddziaływanie na dzieci i dorastającą młodzież w zakresie przestrzegania przez
używaniem dopalaczy czy narkotyków, z jednoczesnym położeniem akcentu na
zorganizowane i ciekawe formy spędzania czasu wolnego.
Na podstawie dotychczasowego doświadczenia, zalecane jest podtrzymanie tych
oddziaływań oraz tworzenie kolejnych programów czy też projektów zakładających otoczenie
odbiorców jeszcze częstszymi zadaniami z zakresu profilaktyki uzależnień, świadomości
przeżywanych emocji, odpowiedniej samooceny oraz umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych i stresujących.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 224), Organ wykonawczy samorządu województwa i gminy sporządza raport
z wykonania w danym roku Wojewódzkiego Programu i Gminnego Programu i efektów ich
realizacji, który przedkłada odpowiednio sejmikowi województwa lub radzie gminy, w terminie do
dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.
Raport z wykonania w 2015 roku części Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie
Toszek na rok 2015 w obszarze przeciwdziałania narkomanii, zawarty w załączniku do niniejszej
uchwały zawiera diagnozę problemów związanych z uzależnieniami od środków psychoaktywnych
na terenie Gminy Toszek, zakres oraz sposób realizacji określonych w Programie celów.
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