
UCHWAŁA NR II/13/2018
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2018 r., 
poz. 1030, zm. poz. 1490 i 1669.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski
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Załącznik do uchwały Nr II/13/2018

Rady Gminy Przesmyki

z dnia 27 grudnia 2018 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK

I.     Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2018 r., poz. 1030 ze zmi.)

II.     Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie lub ograniczenie używania narkotyków oraz związanych 
z tym problemów.

Cele szczegółowe programu:

1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych,

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków 
psychoaktywnych,

3. Pogłębienie wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań narkomanii,

4. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych,

5. Zwiększenie liczby i zróżnicowania dostępnych programów profilaktycznych uwzględniających 
problematykę zapobiegania narkomanii,

6. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych 
poprzez rozwój specjalistycznych placówek i programów,

7. Ograniczenie dostępności narkotyków dla indywidualnych użytkowników,

8. Poprawa współdziałania odpowiednich służb,

9. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o narkotykach i narkomanii,

III.     Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

1) Działania wspierające dla osób uzależnionych od narkotyków,

2) Prowadzenie działań motywujących do podjęcia leczenia odwykowego,

3) Wspomaganie grup terapeutycznych i grup wsparcia dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.

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

Koordynowanie działań dotyczących pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, poprzez 
współpracę z Policją, GOPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami i organizacjami pozarządowymi 
i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania narkomanii

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1) Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin,
w których występuje problem narkomanii,

2) Organizowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych programów
oraz przedstawień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

3) Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców,
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4) Przeprowadzanie lokalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z problemem narkomanii,

5) Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla dzieci i młodzieży
w szczególny sposób eksponujący szkodliwość narkotyków,

6) Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych (książki, kasety, płyty, broszury, ulotki itp.)

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

Dofinansowanie działalności organizacji, instytucji realizujących zadania związane z rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego.

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przesmykach.

IV.     Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe 
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – 
zwalczanie narkomanii.

3. W roku 2019 na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu planuje się kwotę 2.000 zł.

V.     Postanowienia końcowe

1. Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i podejmuje niezbędne 
działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.

2. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i przedstawia Wójtowi i Radzie Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski
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