
UCHWAŁA NR V/25/15 
RADY GMINY RZECZENICA
     z dnia  29 stycznia 2015 r.

w  sprawie  uchwalenia  „Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok

2015"

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.)

Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje:

 § 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2015 stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015
roku  i  podlega  ogłoszeniu  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  
w budynku Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

Gminny  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii,  będący  częścią  strategii  rozwiązywania
problemów  społecznych  ma  na  celu  tworzenie  działań  profilaktycznych  i  naprawczych
zmierzających do zapobiegania powstawania nowych problemów związanych z narkomanią,
zmniejszenia  rozmiarów  tych,  które  aktualnie  występują  oraz  zwiększenia  zasobów
niezbędnych do radzenia sobie już z istniejącymi problemami.
Gminny  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2015  określa  lokalną  strategię  
w  zakresie  profilaktyki  oraz  minimalizacji  szkód  społecznych  i  indywidualnych
wynikających z używania narkotyków.
Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 29 lipca
2005  r.  o  przeciwdziałaniu  narkomanii.  Zgodnie  z  treścią  tej  ustawy zadania  w zakresie
przeciwdziałania  narkomanii  wykonuje  się  przez  odpowiednie  kształtowanie  polityki
społecznej,  w szczególności  tworzenie warunków sprzyjających realizacji  potrzeb,  których
zaspakajanie  motywuje  powstrzymywanie  się  od  zażywania  narkotyków,  działalność
wychowawczą,  informacyjną  i  szkoleniową,  leczenie,  rehabilitację  i  reintegrację  osób
uzależnionych  od  narkotyków,  zapobieganie  negatywnym  następstwom  zażywania
narkotyków i ich usuwania.



Załącznik do Uchwały Nr V /   /15  
Rady Gminy Rzeczenica z dnia  29 stycznia 2015 r.

GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII  NA  2015 ROK

I. CELE PROGRAMU

Głównym  celem  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  jest
zainicjowanie  długofalowego  procesu  edukacji  społecznej  polegającego  na
systematycznym  i  rzetelnym  dostarczaniu  fachowej  wiedzy  w  zakresie  zagrożeń
związanych  z  narkomanią  i  uwrażliwienia  na  wczesne  oznaki  uzależnienia  oraz
informowanie o dostępnych formach pomocy. Zadania w nim ujęte skoncentrowane są na
rozwijaniu i  popieraniu  działalności  informacyjnej  i  kulturalnej,  podejmowanej  w celu
informowania  społeczeństwa o szkodliwości  narkomanii  oraz  prowadzenie  działalności
wychowawczej  i  zapobiegawczej  polegającej  na  promocji  zdrowego  stylu  życia,
wspieraniu  działalności  placówek  prowadzących  działalność  zapobiegawczą,
podejmowaniu i wspieraniu działań lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA

1) zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

a) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej.

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

a) pomoc prawna w punkcie konsultacyjnym,
b) rozpowszechnianie  wiedzy  nt.  problemów  narkomanii  z  wykorzystaniem
filmów, broszur, gazet, ulotek
b) informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży.

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



a) wspieranie szkół w rozwijaniu działań profilaktycznych,
b) organizowanie  spotkań,  szkoleń,  prelekcji  dotyczących  profilaktyki  

i  rozwiązywania  problemów związanych  z  narkomanią  dla  nauczycieli,  uczniów  
i rodziców,

c) wspieranie  różnych  form  aktywnego  spędzania  wolnego  czasu,  programów
profilaktycznych  w  zakresie  organizacji  czasu  wolnego  dla  dzieci  i  młodzieży,
stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków oraz promowanie zdrowego
stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek,

d) wspieranie organizowania konkursów i olimpiad  wiedzy o zdrowiu wśród dzieci  
i młodzieży,

e) upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia
i profilaktyki narkomanii w społeczności gminnej.

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

a) nawiązywanie współpracy z policją, z innymi instytucjami i organizacjami w celu
prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych.

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

a) świadczenie  pomocy  społecznej  osobom  uzależnionym  i  rodzinom  osób
uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez GOPS.

III. ZAMIERZONE EFEKTY

1. Wzrost  poziomu  wiedzy  wśród  społeczności  lokalnej  na  temat  przyczyn
mechanizmów uzależnienia i możliwości przeciwdziałania.
2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
3. Zmniejszenie stopnia zagrożenia patologią społeczną, jaką stanowi narkomania.
4. Podjęcie przez osoby zagrożone oferty poradnictwa, wsparcia i terapii.

IV. ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROGRAMU

Urząd  Gminy  w  Rzeczenicy  -  Gminna  Komisja  ds.  Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



V. FINANSOWANIE PROGRAMU

Zadania ujęte w programie są finansowane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów  alkoholowych  jako  wydzielony  w  dziale  851  Ochrona  Zdrowia  rozdział  85153
Zwalczanie narkomanii.

Ogółem  na  zwalczanie  narkomanii  planuje  się  w  2015  roku  ponieść  wydatki  
w wysokości 15.000,00 zł.




