UCHWAŁA NR XXXIII/187/13
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2014 rok.
Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst
jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 124 z póź. zm ). oraz art. 18 ust. 2, punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm) Rada Gminy Spytkowice uchwala,
co następuje:
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 w brzmieniu jak w załączniku nr l do
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Spytkowice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia2014 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Dziur
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/187/13
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2014 ROK
Wprowadzenie.
Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie
cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Niesie ze sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie
w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, choroby weneryczne, gruźlica). Ryzyko zgonów wśród
narkomanów jest kilkakrotnie wyższe niż w porównywalnej wiekowo populacji generalnej. Powszechnie znana jest
skala trudności w leczeniu , rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, w przywracaniu ich do normalnego
życia. Ponadto narkomania jest ściśle związana z wieloma innymi problemami społecznymi, takimi jak ubóstwo,
bezrobocie, prostytucja, przestępczość, bezdomność. Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych
gminy, obejmujących:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych
uzależnieniem,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii,
5) pomoc społeczną 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.
Podstawę działań związanych z zapobieganiem narkomanii stanowi Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
z dnia 29 lipca 2005 roku oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Rozdział 1.
Cele programu:
1) Ograniczanie używania narkotyków i związanych z tym szkód zdrowotnych.
2) Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku narkomanii.
Rozdział 2.
Zadania do realizacji i metody działań:
1. Monitorowanie problemu narkomanii na terenie gminy Spytkowice poprzez przeprowadzanie ankiet wśród
dzieci i młodzieży oraz wybranej grupy osób ze środowisk o wysokim stopniu ryzyka.
2. Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne
obejmujące problematykę narkomanii, w szczególności dla nauczycieli, pracowników socjalnych, służby zdrowia.
3. Podejmowanie rozmów profilaktycznych i pracy edukacyjnej na temat narkomanii z rodzicami uczniów
uczęszczających do szkół na terenie gminy prowadzonych w ramach wywiadówek, zebrań rodzicielskich.
4. Wspieranie finansowe programów profilaktycznych prowadzonych na terenie szkół w zakresie organizacji
czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków.
5. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej przez
instruktora terapii uzależnień zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym w Spytkowicach.
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6. Wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii.
7. Biorąc pod uwagę usytuowanie gminy Spytkowice w strefie nadgranicznej, kontynuowanie współpraca
z placówką Straży Granicznej.
8. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy społecznej osobom
uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom a dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie
ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej.
9. Zakup i rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów, poradników dla rodziców
itp.) na potrzeby promocji zdrowia, pogłębiających wiedzę z zakresu narkomanii w Szkołach, Punkcie
Konsultacyjnym, Ośrodku Zdrowia, Ośrodku Pomocy Społecznej.
Rozdział 3.
Zasady finansowania zadań Gminnego Programu
1. Środki finansowe na realizację Programu będą zapewnione w planie budżetowym Gminy z opłat
wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ramowy plan realizacji oraz finansowania zadań stanowi załącznik do niniejszego Programu.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
1. Program obejmuje zadania do realizacji od dnia l stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. Z wykonania zadań Programu Wójt Gminy złoży raport Radzie Gminy w terminie do dnia 31 marca
2015 roku i informację do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia
15 kwietnia 2015 roku.
Rozdział 5.
Ramowy plan realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
L. Nazwa zadania
p.
1 Wykonanie diagnozy w środowisku dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół
oraz wybranej grupy osób ze środowisk o wysokim stopniu ryzyka.

Zaplanowane
limity wydatków
w zł
500

2 Szkolenia nauczycieli, pracowników pomocy społecznej , służby zdrowia
z zakresu tematyki przeciwdziałania narkomanii

1.000

3 Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w Szkołach . Współpraca
z innymi jednostkami biorącymi udział w realizacji gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii.

3.000

4 Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych

500
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5 Razem

5.000

Przewodniczący Rady
Barbara Dziur
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