
UCHWAŁA NR XIV.106.2019
RADY GMINY IZBICKO

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Uchwala Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2025 jako 
element gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 – 
2020 podjętej Uchwałą Nr XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. 
stanowiący załącznik
do uchwały.

§ 2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Wójta Gminy 
Izbicko we współpracy z  Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kapica
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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

NA LATA 2020 – 2025 

 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019 r., 

poz.852)  nakłada na gminy obowiązek opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

(podjętej Uchwałą Nr XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r.). Władze 

gminy dostrzegając zagrożenia i skutki związane z narkomanią opracowały niniejszy program 

celem przeciwdziałania problemom narkomanii na terenie gminy Izbicko. Zadania ujęte w 

programie są inicjowane przez Wójta Gminy oraz Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Izbicku.  

   

I. PODSTAWA PRAWNA 
Podstawą prawną stworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ustawa  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019, poz.852)  oraz Narodowy 

Program Zdrowia, Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, Wojewódzki Program 

Przeciwdziałania Narkomanii.  

 

II.  CELE GŁÓWNE PROGRAMU 

 Ograniczenie używania narkotyków oraz wszelkich innych toksykologicznych 

substancji odurzających  

 Niwelowanie problemów związanych z używaniem narkotyków 

 Zwiększenie świadomości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat negatywnych 

skutków zażywania narkotyków 

 Ograniczenie szkód związanych z narkomanią u osób uzależnionych  

i w środowisku lokalnym. 

 

III. ODBIORCY PROGRAMU 

 Dzieci i młodzież szkół z terenu gminy Izbicko  

 Rodziny osób uzależnionych 

 Osoby zajmujące się wychowaniem i profilaktyką w szkołach, świetlicach szkolnych  

i opiekuńczo – wychowawczych 

 Społeczność lokalna. 

 

IV. SZCZEGÓŁOWY HORMONOGRAM DZIAŁAŃ 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków 

-Termin realizacji zadania - na bieżąco co roku. 

- Sposoby realizacji zadania:  

 edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania 

zagrożeniom wynikającym z używania narkotyków, 

 współudział w finansowaniu działań prowadzonych przez placówki odwykowe i inne 

podmioty, z pomocy których korzystają mieszkańcy Gminy Izbicko, 
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 podejmowanie interwencji prawno – administracyjnych wobec przemocy  

i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny będących skutkiem nadużywania środków 

odurzających, 

 zakup i dystrybucja książek, materiałów informacyjnych i edukacyjnych. 

 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii 

- Termin realizacji zadania  -na bieżąco co roku. 

- Sposoby realizacji zadania: 

 prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych 

programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

 prowadzenie szkoleń, prelekcji i programów profilaktycznych dla rodziców uczniów 

szkół 

 wspomaganie dokształcania w dziedzinie profilaktyki pedagogów szkolnych, 

nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi lub deklarujących gotowość podjęcia 

tego typu pracy, 

 finansowanie szkoleń dotyczących problematyki narkomani członkom Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicku, pracownikom socjalnym, policji, 

pracownikom służby zdrowia, pedagogom szkolnym, nauczycielom,   

 przeprowadzenie diagnoz pozwalających ocenić aktualny stan problemów związanych z 

narkomanią na terenie gminy, 

 zakup książek, literatury i innych materiałów na temat profilaktyki  

i przeciwdziałania narkomanii do bibliotek szkolnych i gminnych, 

 edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania 

zagrożeniom narkotykowym, 

 promocja zdrowego stylu życia. 

 

 

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII. 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki 

uzyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Izbicko.  

 

VI. PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE I WSPÓŁPRACUJĄCE W REALIZACJI 

PROGRAMU 

W realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Wójt Gminy 

współpracuje z następującymi podmiotami: 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicku 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku 

 Komenda Powiatowa Policji 

 Dyrektorzy i nauczyciele Zespołu Szkół Gminy Izbicko 

 Pracownicy służby zdrowia. 
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