
UCHWAŁA NR XXXVII/254/17
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gidle na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gidle na rok 2018 stanowiący 
załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/170/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gidle na rok 2017.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach

Grażyna Ostojska
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/254/17

Rady Gminy w Gidlach

z dnia 15 grudnia 2017 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY GIDLE NA ROK 2018

Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 
i uwzględnia zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Cele programu

1. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez ograniczenie dostępu do 
substancji narkotycznych, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.

2. Dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom (m.in. nauczycielom, pedagogom szkolnym, 
rodzicom) zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią, informowanie o dostępnych formach 
pomocy.

3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków 
psychotropowych.

4. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego.

Podmioty uczestniczące w realizacji Gminnego Programu:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Podmioty nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne, prawne, które realizują zadania 
wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 1
ZADANIE 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem.

1. Porady informacyjne i terapeutyczne dla mieszkańców.

2. Porady informacyjne dla osób uzależnionych od narkotyków

ZADANIE 2
Udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej.

1. Porady prawne dla rodzin.

2. Udzielanie wsparcia i motywowania do podjęcia leczenia.

ZADANIE 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. Upowszechnienie materiałów (książki, ulotki, plakaty, filmy) związanych z tematyką antynarkotykową.

2. Finansowanie  profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci  i młodzieży.

3. Organizowanie debat o narkomanii z udziałem nauczycieli i rodziców.

4. Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach edukacyjnych związanych z problematyką 
narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.
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ZADANIE 4

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. Udzielanie pomocy wynikającej z ustawy o pomocy społecznej.

ZADANIE 5
Wspieranie instytucji służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

1. Współpraca  z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań z zakresu zapobiegania narkomanii.

Rozdział 2
Źródła  i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gidle

na rok 2018.

Zadania wynikające z Gminnego Programu realizowane będą ze środków pochodzących z opłat za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatki na poszczególne zadania w Gminnym Programie przedstawiają się następująco:

Lp. Zadania Planowane środki
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem.

1000,00 zł

2. Udzielenie rodzinom, w których występuje problem narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej.

0,00 zł

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży.

6 500,00 zł

4. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, i integrowanie ze 
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej 
i kontraktu socjalnego.

0,00 zł

5. Wspieranie instytucji służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 0,00 zł
Razem 7 500,00 zł

Rozdział 3
Postanowienia końcowe.

Za ustalenie szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań wynikających z niniejszego 
Programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy Gidle.

Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu

i podejmuje niezbędne działania do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza łączny raport z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Gidle oraz Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gidle i przedstawia go Wójtowi oraz Radzie Gminy raz w roku,   
w sposób ustalony przez Radę Gminy w Gidlach.
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