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Projekt 

 

z dnia  16 stycznia 2019 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 

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. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 w brzmieniu 

jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jednym 

z zadań własnych gminy jest przeciwdziałanie narkomanii. Wójt w celu realizacji tego zadania 

opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, biorąc pod uwagę cele 

operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Program uchwala rada gminy. 
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 

 

Rozdział 1. 

Wstęp 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021, zwany dalej 

Programem, reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem 

narkomanii na terenie Gminy Hyżne. Podstawą działań przedstawionych w Programie są założenia 

zawarte w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Wojewódzkim 

i Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 

Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk, często 

związany jest z innymi uzależnieniami, w tym przede wszystkim z alkoholizmem. 

W ostatnich latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami 

odurzającymi, substancjami psychotropowymi (dopalacze) i innymi środkami ogólnie nazywanymi 

narkotykami. Informacje te potwierdzają badania ankietowe prowadzone w szkołach, dane  Policji, 

informacje prasowe i z ośrodków zajmujących się leczeniem i profilaktyką osób uzależnionych. 

Wynika z nich, że coraz więcej uczniów ma kontakt z narkotykami. Stosunkowo łatwa dostępność 

i obniżające się (szczególnie tzw. „miękkich” narkotyków) ceny spowodowały, że skala zagrożenia 

wciąż rośnie. Obniżył się wiek (10-12 lat) pierwszych kontaktów z narkotykami lub innymi 

substancjami o podobnym działaniu. Ustawodawca w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego, w tym także 

samorząd gminny, do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te 

mają być realizowane przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, 

oświatowo-wychowawcze i zdrowotnej, w szczególności poprzez: działalność wychowawczą, 

edukacyjną, informacyjną oraz zapobiegawczą. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 

lata 2019-2021 przewiduje takie kompleksowe działania mające na celu zmniejszenie popytu na 

narkotyki oraz minimalizowanie problemów, w tym szkód zdrowotnych wynikających z używania 

substancji psychoaktywnych. 

 

Rozdział 2. 

Cele programu 

1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu zapobieganie powstawaniu 

problemów związanych z uzależnieniem. Najważniejsze cele Programu to: 

1) Prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej; 

2) Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Hyżne na temat związany z używaniem 

środków psychotropowych i możliwości zapobiegania zjawisku; 
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3) Promocja zdrowego stylu życia; 

4) Zminimalizowanie ryzyka kontaktu młodzieży ze środkami odurzającymi w okresie wakacji; 

5) Diagnoza i aktualizacja problemów związanych z zagrożeniem używania substancji 

psychoaktywnych, stanu zjawiska i jego specyfiki środowiskowej; 

6) Unowocześnienie programów profilaktycznych i dostosowanie ich do zdiagnozowanych  

potrzeb; 

7) Leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych. 

 

Rozdział 3. 

Zadania Programu i sposób ich realizacji 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem. 

1) Upowszechnianie informacji dotyczących adresów instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać 

z bezpłatnej pomocy psychologicznej – informator, ulotki; 

2) Wspieranie realizacji zajęć terapeutycznych dla uzależnionej młodzieży i ich rodzin; 

3) Edukacja pracowników służby zdrowia (dofinansowanie szkoleń). 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności wśród dzieci 

i młodzieży. 

1) Wsparcie materialne i edukacyjne dla podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem 

problemów narkomanii, z pomocy których korzystają mieszkańcy Gminy (szkoły, organizacje 

pozarządowe, kościoły, kluby, osoby fizyczne i inne); 

2) Prowadzenie w Gminnej Bibliotece Publicznej kącika prasowego z informacjami o tematyce 

antynarkotykowej; 

3) Finansowanie wdrażania profesjonalnych programów o tematyce antynarkotykowej; 

4) Wspieranie działań profilaktycznych podczas organizacji konkursów oraz imprez 

kulturalnych, rozrywkowych, sportowych itp. dla dzieci i młodzieży bez udziału używek oraz 

organizowanie pozalekcyjnych zajęć, celem zagospodarowania wolnego czasu i promowania 

zdrowego stylu życia bez nałogów (współfinansowanie, zakup nagród); 

5) Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania narkomanii i innym patologiom 

w formie działań propagandowych: spotkania, wystawy, konkursy, rajdy, wycieczki, imprezy 

plenerowe – dofinansowanie, zakup nagród i inne, dofinansowanie wypoczynku letniego na 

turnusach z programem antynarkotykowym oraz obozów profilaktyczno-wychowawczych; 
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6) Wspieranie szkół podstawowych oraz gimnazjum, organizacji pozarządowych, kościołów, 

klubów sportowych, osób fizycznych w rozwijaniu działań propagandowych 

(współfinansowanie działań, zakupy i inne); 

7) Prowadzenie programów profilaktycznych i wprowadzenie programów alternatywnych jako 

element organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży; 

8) Dofinansowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci 

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców; 

9) Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów 

psychoprofilaktycznych w szkołach. 

3. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

1) Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w poruszanej problematyce, 

w sprawie udzielenia wsparcia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, 

2) Informowanie i uświadamianie rodzin o zagrożeniach wynikających z narkomanii; 

3) Dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych 

problemem narkomanii; 

4) Wspieranie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego, prawnego 

i terapeutycznego. 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

1) Nawiązywanie współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii celem 

uzyskania pomocy merytorycznej, organizacyjnej  i rzeczowej dla realizacji programu; 

2) Współdziałanie z Policją, pracownikami socjalnymi, nauczycielami, pracownikami służby 

zdrowia, parafiami oraz wyspecjalizowanymi placówkami i służbami w celu udzielenia 

profesjonalnej pomocy uzależnionym; 

3) Udostępnienie ulotek i materiałów edukacyjnych jednostkom działającym na rzecz 

przeciwdziałania narkomanii. 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.  

1) Współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej, schroniskami, urzędem pracy, ukierunkowana na 

pomoc osobom po leczeniu, 

2) Wspieranie programów adaptacyjnych dla osób, które ukończyły terapię. 
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Rozdział 4. 

Realizacja Programu 

1. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań własnych Gminy z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii zawartych z niniejszym Programie prowadzi Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hyżnem. 

2. Za realizację Programu odpowiada Przewodniczący GKRPA w Hyżnem. 

3. W ramach realizacji Programu Gmina będzie współpracować z: 

1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hyżnem; 

2) Zespołem Interdyscyplinarnym; 

3) Posterunkiem Policji w Tyczynie; 

4) Gminną Biblioteką Publiczną w Hyżnem; 

5) Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Rzeszowie; 

6) Organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. 

 

Rozdział 5. 

Finansowanie 

Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie ze zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te stanowią dochód Gminy, który wykorzystywany jest na 

realizację Programu i nie może być przeznaczony na inne cele (art. 18² ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi). 

 

Rozdział 6. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Wójt Gminy Hyżne corocznie do 31 marca składa Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania 

w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji. 

 


