UCHWAŁA NR XIV/116/20
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wróblew
na 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2020 r. , poz. 713), oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1818) Rada Gminy Wróblew uchwala, co następuje:
§1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wróblew
na 2020 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Andrzej Dawid

Załącznik
do Uchwały Nr XIV/116/20
Rady Gminy Wróblew
z dnia 29 maja 2020r.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA GMINY WRÓBLEW NA ROK 2020
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 zawiera zadania, które wynikają
z zasobów, jakimi dysponuje gmina:
a) doświadczeń i działań w latach poprzednich,
b) informacji zawartych w gminnych zasobach, dotyczących prowadzenia działalności w zakresie
zadań nałożonych na gminę ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,
c) innych informacji pochodzących od instytucji działających w obszarze problematyki
narkotykowej.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.
W myśl art.2 ust.1 pkt 1 cytowanej ustawy „Przeciwdziałanie narkomanii ”realizuje się przez
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej,
a w szczególności:
1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;
Wiele zadań wymienionych w ustawie przewidzianych do realizacji w Programie realizowanych
jest spójnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zapobiegając powstawaniu problemom narkotykowym, szczególną uwagę należy zwrócić
na środowisko dzieci i młodzieży. Sięganie po narkotyki często jest efektem zanikania tradycyjnych
więzi rodzinnych i społecznych, osłabienia funkcji wychowawczych, dlatego działania podejmowane
w 2020 r. w ramach Gminnego Programu będą ukierunkowane na edukowanie społeczności lokalnej,
wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji
trudnych i konfliktowych w rodzinach, kształtowanie prawidłowych postaw osobowościowych dzieci
i młodzieży.
Cele i założenia Programu
Głównym celem programu przeciwdziałania narkomanii jest zapobieganie, ograniczenie używania
narkotyków oraz związanych z tym problemów poprzez:
1. wypracowanie wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych racjonalnych postaw wobec
narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym przez wdrażanie i realizację
programów profilaktycznych.
2. organizowanie dzieciom i młodzieży nowych form spędzania wolnego czasu, wspieranie imprez
kulturalnych i sportowych.
3. prowadzenie działalności informacyjnej wśród dzieci i młodzieży.
4. organizowanie pogadanek na temat problematyki uzależnień.
Zadania programu
W ramach profilaktyki realizowane będą działania zmierzające do tworzenia dzieciom i młodzieży
alternatyw w formie działalności twórczej, sportowej, społecznej. Głównym kierunkiem działań będzie
edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków.
Zadania te będą realizowane poprzez:

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

Prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami używającymi
narkotyków bądź zagrożonych zjawiskiem narkomanii.
Kierowanie osób uzależnionych na badania specjalistyczne.
Współpraca z poradniami uzależnień, policją, służbą zdrowia.

2. Udzielanie rodzinom, w
psychospołecznej i prawnej.
•
•
•

których

występują

problemy

narkomanii

pomocy

Organizowanie spotkań dla członków rodzin dotkniętych problemem narkomanii
z psychologiem, terapeutą lub prawnikiem.
Współpraca z policją.
Organizowanie twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
• Współpraca ze szkołami w zakresie przekazywania wiedzy na temat profilaktyki
i rozwiązywania problemów z zakresu narkomanii oraz działania substancji
narkotycznych.
• Finansowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, konkursów.
• Rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji
zdrowia i profilaktyki uzależnień.
• Angażowanie młodzieży do podejmowania i realizowania działań na rzecz środowiska
młodzieżowego i lokalnego.
• Przeprowadzanie w szkołach kampanii edukacyjnych w zakresie niebezpieczeństwa
związanego z produkcją, przemytem i braniem narkotyków.
4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
•

Współpraca z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych
i prewencyjnych.

5. Pomoc społeczna 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.
Dokonywanie przez pracowników socjalnych rozpoznania sytuacji w rodzinach dotkniętych
problemem używania substancji odurzających, stawianie diagnozy, udzielanie pomocy rodzinom,
w których występuje problem uzależnienia od środków odurzających, sporządzanie kontraktów
socjalnych.

Realizatorzy Programu:
1) Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wróblewie
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wróblewie
3) Placówki oświatowe działające na terenie gminy
Partnerzy Programu:
1) Gminne instytucje kultury
2) Policja
3) Służba zdrowia

Zasady finansowania Programu
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizowany w ramach środków finansowych
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
Wróblew.
Ustala się plan wydatków na 2020 r. jako kwotę 1.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone
na realizację programów, koncertów profilaktycznych o tematyce narkomanii przeznaczonych
dla młodzieży szkolnej uczącej się na terenie gminy Wróblew. Stosunkowo niska kwota planu wynika
z faktu, iż realizacja znacznej części działań nie wiąże się z ponoszeniem wydatków w ramach tegoż
działu, bowiem dokonywana jest w ramach statutowego działania jednostek, realizujących działania
profilaktyczne. Działalnością taką jest m.in. działalność informacyjno-edukacyjna prowadzona przez
placówki oświatowe w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży, udzielanie
pomocy pedagogicznej, wykonywanie pracy socjalnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wróblewie, prowadzenie działań przez policję.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/116/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. opracowany został na podstawie ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którą do zadań własnych gminy należy
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii. Program
określa lokalne działania w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę i minimalizowanie
zjawiska narkomanii. Adresowany jest do całej społeczności mieszkańców gminy Wróblew, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie w
latach poprzednich. Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminny program na 2020 rok został
opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy.
Zgodnie z planem pracy Rady Gminy Wróblew na 2020 rok, uchwalenie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano na marzec 2020 r. Decyzja o zmianie terminu uchwalenia
Gminnego Programu była wynikiem wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z
rozprzestrzenianiem się COVID-19, koniecznością wynikającą z rosnącej liczby zakażeń
koronawirusem, stało się wprowadzenie środków ostrożności. Priorytetem było zapewnienie
bezpieczeństwa, w związku z powyższym przeprowadzenie sesji i przyjęcie uchwały w pierwotnie
planowanym terminie okazało się niemożliwe. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie określa wprost terminu, do którego należy uchwalić gminny
program przeciwdziałania narkomanii. Wobec tego, że Uchwała wprowadza korzystne rozwiązania dla
uczestników Programu to w związku z tym nadanie jej mocy wstecznej nie stoi w sprzeczności
z zasadami demokratycznego państwa prawnego.
W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew na 2020 rok jest zasadne.

