
UCHWAŁA NR XII/72/2015
RADY GMINY CISEK

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2016-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 
oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z 
późn.zm.) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, będący załącznikiem do niniejszej uchwały, 
stanowiący część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Cisek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XII/72/2015

Rady Gminy Cisek

z dnia 17 grudnia 2015 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA LATA 2016-2018

I. PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną stworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest tekst jednolity 
ustawy z dnia 02 lutego 2012r. poz. 124 o przeciwdziałaniu narkomanii.

II. CELE GŁÓWNE PROGRAMU

· Wykluczenie używania narkotyków

· Niwelowanie problemów związanych z używaniem narkotyków

· Zwiększenie świadomości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat

uzależnienia od narkotyków

· Ograniczenie szkód związanych z narkomanią u osób uzależnionych

III. ODBIORCY PROGRAMU

· Dorośli i młodzież, szkół podstawowych

· Młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna

· Dorośli

· Rodzice i rodziny osób uzależnionych

· Osoby zajmujące się wychowaniem i profilaktyką w szkołach

· Osoby zajmujące się wychowaniem i profilaktyką w świetlicach szkolnych

· Społeczność lokalna

IV. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

osób uzależnionych od narkotyków.

Termin realizacji zadania - na bieżąco co roku.

Sposoby realizacji zadania :

· Zakup i dystrybucja książek, materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

· Edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów

zapobiegania zagrożeniom narkotykowym.

· Współudział w finansowaniu działań prowadzonych przez placówki

odwykowe i inne podmioty , z pomocy których korzystają mieszkańcy

gminy.

· Podejmowanie interwencji prawno – administracyjnych wobec przemocy

i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, powodowanych przez używanie

narkotyków.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
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w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Termin realizacji zadania - na bieżąco co roku.

Sposób realizacji zadania:

· Realizacja na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych, warsztatów, koncertów, 
spektakli teatralnych , filmów z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

· Prowadzenie szkoleń i programów profilaktycznych dla rodziców.

· Pokrywanie kosztów zatrudnienia w placówkach oświatowo- wychowawczych

psychologa, realizującego zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem

narkomanii.

· Wspomaganie kształcenia w dziedzinie profilaktyki pedagogów szkolnych,

nauczycieli i innych osób pracujących z młodzieżą lub deklarujących gotowość podjęcia tego typu pracy.

· Zakup testów do wykrywania narkotyków oraz przeprowadzenie badań i sondaży pozwalających ocenić 
aktualny stan problemów związanych z narkomanią.

· Zakup książek , literatury i innych materiałów na temat profilaktyki

i przeciwdziałania narkomanii dla biblioteki szkolnej oraz gminnych.

· Edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów

zapobiegania zagrożeniom narkotykowym.

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Środki uzyskane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

gminy.

Odpowiedzialni za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są:

· Wójt Gminy

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

· Policja

· Nauczyciele

· Osoby przeszkolone w zakresie spraw związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
narkomanii.
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