UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY GMINY LEŚNIOWICE
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2020 w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Jacenty Sołtys
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Załącznik
do uchwały Nr IV/28/2019
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 stycznia 2019 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA LATA 2019-2020
Wstęp:
Aktem prawnym, na podstawie, którego prowadzi się realizację działań na szczeblu
lokalnym jest Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Program przedstawia zadania
własne gminy wynikające z art. 10 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, powstrzymywanie się od
spożywania substancji narkotycznych, działalność wychowawczą i informacyjną,
ograniczanie dostępności do substancji tego typu a także umiejętności wczesnego
rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków
i postępowania z osobami uzależnionymi.
I. Podstawowe cele programu:
a) uświadamianie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii i przedsięwzięć
edukacyjnych oraz profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od narkotyków i środków
odurzających,
b) organizowanie alternatywnych miejsc i form twórczego spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży a w szczególności z grup podwyższonego ryzyka,
c) wypracowanie wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych racjonalnych postaw wobec
narkotyków i innych używek poprzez wdrażanie i realizacje programów profilaktycznych.
II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności wśród dzieci
i młodzieży poprzez:
a) realizowanie programów profilaktycznych w szkołach dla dzieci, młodzieży, rodziców,
b) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć
profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach, ośrodku kultury,
c) upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej tj. plakaty,
ulotki,
d) dofinansowywanie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz obozów terapeutycznych
dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią.
e) promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków oraz różnych form aktywnego
spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla
dzieci, młodzieży, dorosłych.
III. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom
uzależnionym i ich rodzinom poprzez:
a) współpracę ze służbą zdrowia pomoc merytoryczna dla lekarzy rodzinnych
oraz dostarczanie materiałów o tematyce narkotykowej,
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b) współpracę z policją poprzez prowadzenie wspólnych działań profilaktycznych w celu
dokonywania kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych
tj. szkoły, dyskoteki itp.,
c) współpracę ze szkołami w zakresie działań profilaktycznych.
IV. Zadania programu i sposób ich realizacji:
a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem,
b) prowadzenie programów profilaktycznych,
c) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej
i prawnej,
d) współpraca oraz przepływ informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi
się pomocą socjalną, medyczną, prawną, psychologiczną.
V. Monitorowanie stanu problemów narkotykowych:
Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje
niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie poprzez:
a) liczba osób objętych terapią i leczeniem,
b) liczba osób objętych działaniami pomocowymi,
c) liczba dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi
i informacyjnymi.
VI. Realizacja programu:
Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań własnych Gminy z zakresu
przeciwdziałania narkomanii zawartych w niniejszym programie prowadzi Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
VII. Finansowanie:
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. W 2019 r. ogólny plan wydatków wynosi 24 000 zł i jest podzielony na:
4 000 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii, natomiast 20 000 zł na
realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W załączeniu preliminarz wydatków na lata 2019-2020.

Id: OZDDM-LAYJS-GVCIC-VLFBS-FMMQI. Podpisany

Strona 3

PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI Z ZAKRESU NARKOMANII NA LATA 2019-2020

Treść zadania

Lp.

Kwota na

Uwagi

realizację

1

Prowadzenie profilaktycznej działalności

4 000 zł

informacyjno – edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych i gimnazjum.

2

Organizowanie spotkań poświęconych problematyce

2 000 zł

przeciwdziałania narkomanii z młodzieżą i osobami
dorosłymi.

3

Wspieranie inicjatyw i imprez kulturalno –

2 000 zł

sportowych propagujących zdrowe spędzanie
wolnego czasu.

Razem
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