
                                                                                                                          
                                                 UCHWAŁA    Nr  V /21/2007                                                                

Rady  Gminy  Cisek 
                                                     z  dnia  29 stycznia 2007r. 
           
         w   sprawie   uchwalenia   Gminnego   Programu   Przeciwdziałania   Narkomanii 
          na   lata   2007-2011 
 
 
                  Na  podstawie  art. 10  ust. 3  ustawy  z  dnia  29  lipca 2005   roku                                                
         o   przeciwdziałaniu   narkomanii  ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485, zm.            . 
         Dz. U. Nr 66,  poz. 469,  Nr 120,  poz. 826  z   2006r.) Rada   Gminy Cisek   
         uchwala ,  co  nast�puje :                                                            
         
 
                                                                     §  1 
 
        Uchwala    si�   Gminny    Program    Przeciwdziałania    Narkomanii,   b�d�cy 
        zał�cznikiem   do   niniejszej   uchwały,  stanowi�cy  cz���   Gminnej  Strategii 
        Rozwi�zywania   Problemów   Społecznych.  
 
                                                       
                                                                     §  2 
 
         Wykonanie  uchwały  powierza   si�  Wójtowi   Gminy  Cisek. 
                                                                      
 
                                                                     §  3 
 
        Uchwała   wchodzi  w  �ycie  z  dniem  podj�cia . 
      
 
 
 

     Przewodnicz�ca 
   Rady Gminy Cisek 
/-/ Rozwita Szafarczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA                           
NARKOMANII  NA  LATA  2007-2011 

 
 
 
      I.  PODSTAWA   PRAWNA 
      Podstaw�  prawn�  stworzenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii 
      jest ustawa  z  dnia  29  lipca  2005r. o  przeciwdziałaniu  narkomanii (Dz.U. Nr 179, 
      poz. 1485 ,  zm.  Dz. U. Nr  66, poz.469, Dz. U. Nr 120, poz. 826  z  2006r. ). 
      
     II.  CELE  GŁÓWNE  PROGRAMU 

 
• Wykluczenie  u�ywania  narkotyków 
• Niwelowanie  problemów  zwi�zanych  z  u�ywaniem  narkotyków 
• Zwi�kszenie  �wiadomo�ci  w�ród  dzieci, młodzie�y  i  dorosłych  na temat 
      uzale�nienia  od  narkotyków 
• Ograniczenie  szkód  zwi�zanych  z  narkomani�  u  osób  uzale�nionych  
 

        III.  ODBIORCY   PROGRAMU 
 

• Doro�li  i  młodzie�, szkół  podstawowych 
• Młodzie�  gimnazjalna 
• Młodzie�  szkół  ponadgimnazjalnych 
• Doro�li 
• Rodzice  i  rodziny  osób  uzale�nionych 
• Osoby  zajmuj�ce  si�  wychowaniem i  profilaktyk�  w  szkołach 
• Osoby  zajmuj�ce  si�  wychowaniem i  profilaktyk�  w  �wietlicach  szkolnych 
• Społeczno��  lokalna  

 
      IV.   SZCZEGÓŁOWY  HARMONOGRAM  DZIAŁA� 

  
1. Zwi�kszenie  dost�pno�ci  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla 

osób  uzale�nionych   od  narkotyków. 
 

          Termin  realizacji  zadania    -  na  bie��co  co  roku. 
           Sposoby  realizacji  zadania : 
           

• Zakup  i  dystrybucja  ksi��ek, materiałów  informacyjnych  i  edukacyjnych, 
• Edukacja   społeczna  na  temat  sytuacji i  czynników  ryzyka  oraz  sposobów 
      zapobiegania   zagro�eniom  narkotykowym, 
• Współudział  w  finansowaniu  działa�  prowadzonych  przez  placówki    
      odwykowe  i inne  podmioty ,  z  pomocy  których  korzystaj�  mieszka�cy    
      gminy.  
• Podejmowanie  interwencji  prawno – administracyjnych  wobec  przemocy 

i  innych  zaburze�  funkcjonowania  rodziny,  powodowanych  przez  u�ywanie   
narkotyków. 

• Profilaktyczna kontrola osób, co do których istnieje podejrzenie u�ywania 
�rodków odurzaj�cych 



                
             

2. Prowadzenie  profilaktycznej  działalno�ci  informacyjnej  i  edukacyjnej  
w  zakresie  przeciwdziałania  narkomanii. 
 

            Termin  realizacji  zadania  -  na  bie��co  co  roku. 
            Sposób  realizacji  zadania: 
                      

• Realizacja  na  terenie  szkół  i  innych  placówek  o�wiatowo- wychowawczych   
programów  profilaktycznych  dla  dzieci  i  młodzie�y, 

• Prowadzenie  szkole�  i  programów  profilaktycznych  dla  rodziców, 
• Pokrywanie  kosztów  zatrudnienia  w  placówkach  o�wiatowo- wychowawczych   

psychologa, realizuj�cego zadania  zwi�zane z  profilaktyk� i przeciwdziałaniem 
narkomanii, 

• Wspomaganie   kształcenia  w  dziedzinie  profilaktyki  pedagogów  szkolnych,  
nauczycieli i  innych  osób  pracuj�cych  z  dzie�mi  lub  deklaruj�cych  gotowo�� 
podj�cia  tego  typu  pracy, 

• Zakup  testów   do  wykrywania  narkotyków   oraz   przeprowadzenie  bada�  i  
sonda�y  pozwalaj�cych  oceni�  aktualny  stan   problemów  zwi�zanych  z 
narkomani�, 

• Zakup  ksi��ek , 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  zagro�eniom  narkotykowym.     

                                   
            V. �RÓDŁA  FINANSOWANIA  GMINNEGO  PROGRAMU 
               PRZECIWDZIAŁANIA   NARKOMANII. 
 
           �rodki  uzyskane  z  zezwole�  na  sprzeda�  napojów  alkoholowych  na  terenie 
             gminy. 
             Odpowiedzialni za realizacj� Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii s�: 
  

• Wójt  Gminy 
• Gminna  Komisja  Rozwi�zywania   Problemów  Alkoholowych 
• Policja 
• Nauczyciele  
• Osoby  przeszkolone  w  zakresie  spraw  zwi�zanych  z  profilaktyk�  i 

rozwi�zywaniem   problemów  narkomanii. 


