
 

 

                                                                                                        Projekt                                                                                             

 

                                                    

UCHWAŁA NR  …........... 

RADY  GMINY PRZEMĘT 

z dnia …...........................  

 

w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt              

                   na 2022 rok . 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021r.,  poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 3 ustawy      

z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz., 2050 z późn. 

zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2022 rok 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku  i podlega ogłoszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

    Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do uchwały nr…………  

Rady Gminy Przemęt 

z dnia ………… 2021 r 

 

Program Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Przemęt na 2022 rok 

 

I. ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

 

  1.   Zwiększenie      dostępności     pomocy   terapeutycznej   i   rehabilitacyjnej   dla   osób 

        uzależnionych i   zagrożonych  uzależnieniem.                                                         

 1) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, 

      2) dyżur terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjno – informacyjnym, 

3) dyżur psychologa w punkcie konsultacyjno – informacyjnym, 

4) nabywanie i prowadzenie dystrybucji materiałów edukacyjnych – bezpłatnie (ośrodki 

            zdrowia, przedszkola, szkoły, parafie), 

5) szeroka działalność informacyjna w miejscach publicznych dotycząca problemu  

     narkomanii. 

  2.   Udzielanie   rodzinom,   w   których   występuje     problem    narkomanii     pomocy 

        psychospołecznej i prawnej.                                                                                    

         1) pomoc terapeutyczna i psychologiczna w punkcie konsultacyjno - informacyjnym, 

         2) zdiagnozowanie problemu z pomocą terapeuty uzależnień i psychologa, 

         3) uczestnictwo w programach rehabilitacyjnych osób uzależnionych i zagrożonych 

             uzależnieniem, 

4) szeroka współpraca z pedagogami szkolnymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności wychowawczej, informacyjnej, edukacyjnej 

oraz szkoleniowej w   zakresie   rozwiązywania    problemów   narkomanii,   w   

szczególności   dla   dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć  sportowo - 

rekreacyjnych  dla   uczniów,  a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych. 

 

1) wspieranie  w działaniach profilaktycznych, w szczególności obejmujących diagnozę   

występujących w szkołach i placówkach systemu oświaty czynników ryzyka i 

czynników chroniących młodzież przed używaniem narkotyków  i realizację 

programu profilaktycznego adekwatnego do potrzeb,  

2)  wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących bezpieczny 

sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież,  

3)  programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców w celu              

dostarczenia wiedzy o środkach  psychoaktywnych, niebezpieczeństw związanych  



 

 

              z ich używaniem i możliwością unikania tych zagrożeń oraz wyuczenia ważnych 

              umiejętności: 

                    - odmawianie, 

                    - satysfakcjonującej zabawy bez sięgania po środki uzależniające, 

                    - konstruktywnych zachowań w kontaktach z ludźmi, 

4) upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji  

              zdrowia  i profilaktyki narkomanii w lokalnej społeczności, 

         5) organizowanie szkoleń dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, 

              uwzględniających nowoczesne podejście do profilaktyki używania substancji 

              psychoaktywnych, 

6) uwzględnienie problematyki narkomanii w gminnej strategii rozwiązywania 

              problemów społecznych. 

 

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

    rozwiązywaniu problemów 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. 

    

II. CELE PROGRAMU 

1. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zahamowanie tempa popytu na 

narkotyki. 

2. Profilaktyczna działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza.                           

3. Wspieranie rodzin dotkniętych problemem narkomanii.  

4. Promowanie postaw społecznych oraz form rozwoju osobistego. 

5. Tworzenie systemu informacji dla osób dotkniętych problemem narkomanii o dostępnych 

formach pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej. 

6. Zwiększenie świadomości społecznej, dostarczanie fachowej wiedzy na temat zagrożeń, 

uwrażliwienie na wczesne oznaki uzależnienia od narkotyków. 

7. Wspomaganie placówek oświatowych, instytucji i organizacji działających na rzecz 

rozwiązywania problemów narkomanii. 

8. Wspieranie organizacji różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, imprez rekreacyjno-

sportowych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

9. Stworzenie systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie współpracy                

z różnymi instytucjami i organizacjami w celu wspólnej realizacji edukacji zdrowotnej, 

propagowania zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej, zdrowego stylu życia wolnego      

od narkotyków i używek. 

      

 

IV. ZAMIERZONE EFEKTY 

1. Zmniejszenie stopnia zagrożenia patologią społeczną, jaką stanowi narkomania. 

      1) Podjęcie przez osoby zagrożone oferty poradnictwa, wsparcia i terapii. 

2) Wzrost poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnej na temat przyczyn 

mechanizmów uzależnienia i możliwości przeciwdziałania. 



 

 

       3) Rozwój zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

 

V. REALIZATORZY PROGRAMU 

 

1. Wójt Gminy Przemęt, 

2. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie, 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz współpraca i współdziałanie z przedszkolami, 

szkołami i innymi jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia   

14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, a także z organizacjami pozarządowymi              

i innymi podmiotami, których działalność statutowa obejmuje zadania należące do sfery 

zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, 

działalności charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty  i wychowania, kultury fizycznej, 

porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU 

1. Dochody z opłat za zezwolenia zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr …...............  Rady Gminy Przemęt z dnia …......................... 2021 roku 

w sprawie:  przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt 

na 2022 rok. 

 

 Zgodnie z art. 10, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz.U. z 2019r. poz. 852 i 1818) wójt opracowuje projekt Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwala corocznie 

rada gminy.  

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


