
UCHWAŁA NR XV.112.2020
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) Rada Gminy, ustala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok w brzmieniu załącznika 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zbigniew Kmieć
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV.112.2020

Rady Gminy Przystajń

z dnia 27 stycznia 2020 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2019 poz. 852 z późn. zm.).

Określa ona zadania i uprawnienia administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz 
innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa a w szczególności obrotu, wytwarzania, 
przetwarzania i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii.

Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program Przeciwdziałania 
Narkomanii.

Przeciwdziałania narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, 
gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej a w szczególności:

1. działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,

2. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,

3. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych,

4. nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii,

5. zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, 
których używanie może prowadzić do narkomanii,

6. nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do 
narkomanii.

Zadania finansowane są ze środków własnych podmiotów wykonujących je, jak również                   
z budżetu państwa.

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych                  
i osób zagrożonych uzależnieniem,

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 
sportowych, rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii,

5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznych i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego.

Głównym celem programu jest ograniczanie używania narkotyków oraz rozwiązywanie związanych 
z tym problemów poprzez:

- ograniczanie tempa wzrostu rozpowszechniania narkotyków,

- ograniczanie tempa przestępczości związanym z używaniem narkotyków,

- ograniczanie zakażeń HIV, HCV i innych chorób związanych z używaniem narkotyków,

- ograniczanie liczby zgonów wynikających z używania narkotyków,

- utrzymanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji.
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Jednostką odpowiedzialną za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Przystajń jest Urząd Gminy Przystajń przy współpracy z:

- Placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola),

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

- Policją,

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Gminnym Ośrodkiem Sportu, Kultury i Rekreacji,

- Zaproszonymi do współpracy szkoleniowcami,

- Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,

- Centrum Pomocy Rodzinie.

W realizacji zadań mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe jak i inne podmioty, których 
działalność statutowa obejmuje zadania należące do sfery zadań publicznych w zakresie ochrony 
i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty 
i wychowania, kultury fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego lub przeciwdziałania 
patologiom społecznym, promocji organizacji wolontariatu oraz samorządy zawodów medycznych, 
rodziny osób uzależnionych a także grupy samopomocy osób uzależnionych i ich rodzin.

Zadania Programu:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, 
pomocy psychospołecznej  i prawnej.

- współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, działającymi na terenie gminy w zakresie ochrony zdrowia,

- nawiązywanie kontaktów i podjęcie współpracy z placówkami prowadzącymi leczenie, rehabilitację 
i programy ograniczania szkód zdrowotnych związanych z narkomanią,

- udzielanie informacji o możliwościach pomocy i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych  
i prawnych dla osób uzależnionych i zagrożonych narkomanią,

- podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację Programu,

- prowadzenie systematycznej działalności w formie motywowania do poddania się leczeniu                          
i kierowania na leczenie odwykowe.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej  
i prawnej.

- zaewidencjonowanie zakładów opieki zdrowotnej prowadzącej leczenie i rehabilitację oraz programy 
ograniczenia szkód zdrowotnych wynikających z narkomanii,

- pomoc psychologa i lekarza psychiatry oraz nawiązanie współpracy z grupą psychoedukacyjną,

- współpraca z GOPS celem uzyskania pomocy uzależnionym i ich rodzinom.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci  uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo – wychowawczych  i socjoterapeutycznych.

- wprowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów, turniejów promujących zdrowy styl 
życia bez nałogów,

- organizowanie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych 
uzależnieniem oraz ich rodziców,

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszur, plakatów, literatury) oraz materiałów do 
prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach i świetlicach,
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- działania na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych oraz na rzecz ich rodzin w których występuje problem 
uzależnień,

- organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych 
z narkomanią,

- promowanie zdrowego trybu życia, wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego 
spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, rajdów, festynów dla 
dzieci i młodzieży, konkursów.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii i przeciwdziałaniu temu zjawisku.

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami przeciwdziałającymi narkomanii, 
propagujący zdrowy styl życia,

- współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci 
i młodzieży,

- nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia,

- włączanie się w ogólnopolskie kampanie edukacyjne mające na celu zapoznanie społeczeństwa                   
z prawnymi regulacjami z zakresu problematyki narkomanii.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym.

- pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem                    
i wykluczeniem społecznym,

- integrowanie osób uzależnionych ze środowiskiem lokalnym,

- wspieranie realizacji działań prowadzonych w tym zakresie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Przystajni.

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się środki 
finansowe w wysokości 6000,00 zł – które będą wykorzystane na zakup i dystrybucję materiałów 
informacyjno-edukacyjnych dla potrzeb społecznych, instytucji i organizacji współpracujących 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii (materiały, ulotki, prenumerata czasopism), szkolenia w zakresie 
przeciwdziałania tego typu uzależnieniom, organizowanie i prowadzenie na terenie szkół programów 
profilaktycznych z dziedziny narkomanii oraz na organizowanie konkursów, zajęć pozalekcyjnych przez 
Szkoły Podstawowe, Gimnazjum i GOKSiR, zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom  i młodzieży, 
propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w ramach przeciwdziałania narkomanii.
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