
Projekt

z dnia  22 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 
2017 r., poz. 783 z późn. zm. 1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szewczyk

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz.  60, 1458, 2439
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Mokrsko

z dnia....................2018 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

§ 1. 1. Narkomania to stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających 
lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało 
uzależnienie.

2. Narkomania jest zwykle wynikiem wielorakiego zażywania środka uzależniającego, jedynie wyjątkowo, 
np. przy zażyciu kokainy czy heroiny, rozwija się po jednorazowej dawce.

3. Mówiąc o stosowaniu środków psychoaktywnych możemy mieć na myśli różne grupy użytkowników, 
w zależności od częstotliwości stosowania, rozmaitych środków, czy też w zależności od wchodzenia 
w poszczególne fazy uzależnienia.

4. Narkomania jest dużym ryzykiem dla zdrowia psychicznego i fizycznego, poza tym wiąże się 
z problemami społecznymi, takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność.

5. Uzależnienie od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych generuje także zachowania 
kryminogenne.

§ 2. 1. W polskim prawodawstwie środkiem odurzającym nazywamy substancję pochodzenia naturalnego 
lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie stanowiącym załącznik nr 
1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii   (Dz. U. z 2016 r. poz. 224).

2. Wykaz środków odurzających wskazuje załącznik Nr 1 w/w ustawy.

3. Wykaz substancji psychotropowych wskazuje załącznik Nr 2 w/w ustawy.

§ 3. 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok dla Gminy Mokrsko, zwany dalej 
Programem określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych  
i indywidualnych wynikających z używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

2. Istotą zagadnienia przeciwdziałania narkomanii jest dotarcie do jak największej grupy mieszkańców 
stanowiących społeczność lokalną z informacją oraz jasnym, bezpiecznym komunikatem opisującym zjawisko 
uzależnień, propozycję podejmowanych działań i korzyści wynikające z faktu tworzenia programów 
przeciwdziałania narkomanii, zarówno dla poszczególnych osób jak i dla całej społeczności.

§ 4. Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 5. Realizatorem Programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mokrsku 
oraz inne podmioty, którym zlecane są zadania Programu.

§ 6. 1. Partnerami samorządu Gminy w realizacji Programu są:

1) instytucje pomocy społecznej;

2) szkoły, kadra pedagogiczna;

3) policja;

4) kościół;

5) osoby fizyczne - specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki antynarkotykowej;

6) organizacje pozarządowe i inni partnerzy zewnętrzni zapraszani do współpracy w zależności od celu 
i rodzaju zadania.

2. Władze Gminy są inicjatorem współpracy i ważne jest, aby współpraca odbywała się na zasadach 
autentycznego partnerstwa.

§ 7. Adresatami Programu są:
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1) osoby i ich rodziny bezpośrednio dotknięte problemem uzależnienia od narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych;

2) osoby i ich rodziny zagrożone wystąpieniem problemu uzależnienia od narkotyków i innych  substancji 
psychoaktywnych;

3) przedstawiciele instytucji i służb, pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi, bądź dotkniętymi 
problemem uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

§ 8. Realizacja Programu obejmuje następujące obszary:

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą:

a) bardzo istotne w zapobieganiu narkomanii jest uświadomienie, jakie ryzyko niesie za sobą sięgnięcie po 
narkotyk. Konieczna jest przede wszystkim skuteczna profilaktyka, która dotyczy zapobiegania 
zidentyfikowanym i spodziewanym zagrożeniom poprzez podjęcie działań mających na celu eliminację 
lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących,

b) działania profilaktyczne mają sens jedynie wówczas, gdy ich rezultaty odnoszą zamierzone skutki 
i efektywność działań jest wysoka. Należy prowadzić je na wielu płaszczyznach i poziomach. Powinny 
być przemyślane i mieć charakter ciągły oraz całościowy i kompleksowy. Działania profilaktyczne 
muszą być prowadzone przez odpowiednie instytucje oraz wykwalifikowaną kadrę;

2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych:

a) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych zorganizowane jest w oparciu o sieć placówek ambulatoryjnych i stacjonarnych tj. 
poradnie leczenia uzależnień, oddziały detoksykacyjne, oddziały dzienne, oddziały leczenia uzależnień 
w strukturach szpitala, ośrodki rehabilitacji średnio i długoterminowej oraz na oddziałach dla osób 
uzależnionych w zakładach karnych,

b) w przypadku braku w/w placówki na danym terenie, istnieje możliwość skorzystania ze świadczeń 
w poradni zdrowia psychicznego lub poradni/oddziale leczenia uzależnienia od alkoholu, w związku 
z ich dużą dostępnością,

c) w Polsce najbardziej powszechnym modelem leczenia uzależnień jest terapia stacjonarna, oparta na 
całkowitej abstynencji i prowadzona metodą społeczności terapeutycznej; leczenie jest bezpłatne 
(finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia);

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych:

a) szkody społeczne wynikające z używania narkotyków dotyczą wszystkich sfer życia społecznego. 
Najwięcej spustoszeń czyni używanie narkotyków przez osoby uzależnione, u których uzależnienie 
wyklucza świadome regulowanie popytu na te substancje;

4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;

5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których 
używanie może prowadzić do narkomanii;

6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii.

§ 9. Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 
z używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy 
i świadomości mieszkańców Gminy Mokrsko oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

§ 10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii odbywa się poprzez:

1) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego;

2) udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez wsparcie terapeuty uzależnień 
i rodzinnego konsultanta uzależnień;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie, 
finansowanie autorskich projektów profilaktycznych, prowadzonych na terenie szkół i przedszkoli;
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4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii;

5) udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 
z wykorzystaniem pracy socjalnej;

6) promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym oraz sprzyjanie zmianom obyczajowym, 
z którymi wiąże się ograniczanie nadużywania środków psychoaktywnych wśród dorosłych mieszkańców 
Gminy Mokrsko.

§ 11. 1. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uwzględniona jest w wydatkowaniu 
funduszu alkoholowego na 2018 r.

2. Preliminarz wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia się następująco:

a) fundusz przeciwdziałania narkomanii - 3.000,00 zł

Przedmiot wydatkowania Kwota wydatkowania

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
Programu (zakup usług pozostałych)

3.000,00 zł

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szewczyk
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Uzasadnienie

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. powstał w oparciu
o art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z  2017 r. poz. 783) w celu stworzenia podstawowych i niezbędnych wytycznych do pracy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mokrsku.

Tematyka przeciwdziałania narkomanii tworzy wraz z profilaktyką alkoholową swoistą całość
w tworzeniu skutecznego systemu walki z jednymi z głównych uzależnień dotykających współczesne
społeczeństwo.
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