UCHWAŁA NR XXV/229/20
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2050) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2024, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Zapewnić w budżecie gminy środki finansowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem
narkomanii.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
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Załącznik do uchwały Nr XXV/229/20
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 21 grudnia 2020 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2024
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Podstawę prawną przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024 –
zwanego dalej Programem – stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.
z 2020 poz.2050.) – zwana dalej Ustawą.
2. Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, przy współudziale Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach, Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej
w Gorzyczkach, placówek oświatowych i instytucji kultury z terenu Gminy Gorzyce.
3. Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gorzyce i jest
usystematyzowaniem oraz kontynuacją działań, które wcześniej Gmina podejmowała wobec problemu
narkomanii.
4. Program jest dostosowany do specyfiki problemów narkomanii w Gminie Gorzyce i uwzględnia lokalne
możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym.
§ 2. Cele programu.
1. Strategicznym celem Programu jest ograniczenie używania narkotyków i innych środków
psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych w Gminie Gorzyce, w tym:
1) podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania, ograniczenia i usuwania następstw zażywania
narkotyków,
2) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych,
3) promowanie zdrowego stylu życia.
2. Celami operacyjnymi Programu są:
1) zwiększenie efektywności działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach i placówkach systemu
oświaty oraz świetlicach profilaktyczno-wychowawczych,
2) ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży związanych z używaniem narkotyków i innych
środków psychoaktywnych,
3) podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Gorzyce na temat problemów związanych z używaniem
środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, modyfikacja postaw społecznych poprzez
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i fundacji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i członków ich rodzin.
§ 3. Zadania do realizacji.
Zadania realizowane w ramach Programu to:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem, poprzez:
a) wsparcie instytucji zajmujących się leczeniem uzależnionych od narkotyków, poprzez dofinansowanie
programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej,
b) poradnictwo dla osób eksperymentujących, uzależnionych oraz używających narkotyków,
c) upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych oraz używających
narkotyków.
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2) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy związane z zażywaniem narkotyków, pomocy
psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej, poprzez:
a) informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywającym narkotyki,
b) organizowanie pogadanek i prelekcji dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych,
c) wykrywanie zagrożeń narkotycznych występujących w rodzinach,
d) uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii,
e) dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem
narkomanii.
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, poprzez:
a) organizowanie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców,
b) promowanie zdrowego stylu życia,
c) prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkursów, olimpiad, turniejów promujących
zdrowy styl życia bez nałogów,
d) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów profilaktycznych w szkołach,
e) organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci
i młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz ich rodziców.
4) Prowadzenie powszechnej edukacji profilaktycznej w zakresie szkodliwości narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych oraz promującej zdrowy styl życia, poprzez:
a) udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych,
b) wykonanie lub zakup materiałów profilaktycznych - prasa, książki, broszury, plakaty oraz inne materiały
informacyjne, edukacyjne i promocyjne,
c) szkolenia dla osób realizujących Program.
5) Wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego promujących zdrowy styl życia, poprzez:
a) realizację zajęć o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i terapeutycznym w zakresie uzależnienia
od narkotyków,
b) realizację działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym w ramach zagospodarowania czasu wolnego
dzieci i młodzieży,
c) organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych dla dzieci i młodzieży o tematyce propagującej
zdrowy styl życia wolny od używek i nałogów.
§ 4. Zasady finansowania.
Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2021 - 2024 są dochody uzyskane z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż napojów alkoholowych
(zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi – Dz.U z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).
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Uzasadnienie
Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy , obejmujących:
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem
2.Udzielenia pomocy
i psychospołecznej

rodzinom

w których

występuje problem

narkomanii

pomocy

prawnej

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.
4.Wspomaganie działań
rozwiązywaniu narkomanii.

instytucji,

organizacji

pozarządowych

i osób

fizycznych

służących

5.Świadczenie pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Wójt w celu realizacji zadań ustawowych opracowuje Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii
stanowiący część Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów społecznych.
Projekt Programu przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024 określa:
·cele programu
·zadania do realizacji w ramach programu
·zasady finansowania.
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