
UCHWAŁA NR II/19/2018
RADY GMINY WALCE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Walce

Działając na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1030) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Walce stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk
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Załącznik do uchwały Nr II/19/2018

Rady Gminy Walce

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Podstawy prawne i formy działania samorządu gminnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Problem używania i nadużywania substancji psychoaktywnych jest bardzo ważnym problemem 
w aspekcie społecznym, medycznym i kulturowym o charakterze jednostki chorobowej. W odróżnieniu od 
choroby alkoholowej, obok uzależnienia fizycznego i psychicznego występuje tutaj uzależnienie społeczne.

Nadmienić należy, iż używanie narkotyków na teremie Polski jest nielegalne, karalne. A tym samym 
głęboko skrywane, przez co rozmiar tego zjawiska jest trudne do oszacowania.

W ostatnim czasie zwiększyła się również różnorodność substancji psychoaktywnych, których skutki 
używania i nadużywania nie są do końca znane i zbadane.

Aby móc skutecznie przeciwdziałać sięganiu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe po różnorodne 
substancje odurzające, substancje psychotropowe i inne koniecznym jest wyposażenie jednostkę, rodzinę 
i środowisko lokalne w szeroko pojęte umiejętności interpersonalne, wzrost poczucia własnej wartości, 
kształtowanie systemu wartości opartym na zdrowym, dalekim od substancji psychoaktywnych 
fundamencie; informacje na temat skutków sięgania po narkotyki i konsekwencji prawnych podejmowania 
nielegalnych działań.

Podstawy prawne i formy działania samorządu gminnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Walce określa sposób realizacji 
zadań własnych gminy wynikających z art 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1030).

Zgodnie z treścią tej ustawy występują wielopoziomowe formy planowania, organizowania 
i finansowania działań skierowanych na rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią na terenie 
Polski.

Pierwsza to działania na poziomie administracji szczebla centralnego i wojewódzkiego, które ujęte są 
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016- 2020, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym i wynikający z tego Wojewódzki Program Przeciwdziałania 
Narkomanii; druga forma to działania samorządów gminnych usystematyzowane w Gminnym Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy, który stanowi część Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020.

1. W szczególności zadania te obejmują:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 
sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii;

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego.

2. Skuteczna realizacja tego programu jest możliwa jedynie we współpracy z poniżej wymienionymi 
instytucjami:
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1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach;

2) Poradnie leczenia uzależnień, terapii uzależnienia i współuzależnienia;

3) Policja;

4) Kuratorzy sądowi;

5) samorząd gminy;

6) organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na terenie gminy Walce, powiatu krapkowickiego 
i inne;

7) placówki oświatowe;

8) instytucje i placówki służby zdrowia;

9) Zespół Interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Walce;

10) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 1.
Warunki realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla Gminy Walce

1. Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 jest Urząd Gminy Walce.

2. Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące tę sprzedaż 
podmioty gospodarcze.

3. Zasady finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ujęte będą 
w preliminarzu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

4. W realizacji ww. Programu uczestniczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rodział 2.
Cele Programu

1. Celami programu są:

1) rozpoznanie poziomu i rozmiaru zjawiska uzależnienia od narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych na terenie Gminy Walce oraz potrzeb środowiska lokalnego w zakresie pomocy w ich 
rozwiązywaniu;

2) promowanie modelu zdrowego, trzeźwego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

3) wsparcie rodzin z problemem szeroko pojętego uzależnienia, zwiększenia dostępu do pomocy prawnej, 
psychologicznej, socjalnej;

4) wspomaganie działań organizacji pozarządowych, instytucji i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii.

Rozdział 3.
Zadania do realizacji

Wyszczególnione poniżej zadania do realizacji w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2019 dostosowane są do aktualnych potrzeb lokalnych, skierowanie do wszystkich 
mieszkańców Gminy Walce.

Należą do nich:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i przeciwdziałania narkomanii:

1) współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji programów i przedstawień profilaktycznych, 
pogadanek, warsztatów, kursów dotyczących zjawiska i konsekwencji społeczno – medyczno – prawnych 
uzależnień; szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej, uzależnień i inne;
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2) udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym skierowanych 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

3) współorganizowanie i wspieranie lokalnych imprez o charakterze profilaktycznym (festyny, koncerty, 
zawody sportowe, olimpiady itp), imprez rekreacyjno – sportowych, promujących zdrowy i wolny od 
środków psychoaktywnych styl życia, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego;

4) dofinansowanie szkoleń w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami z problemem uzależnienia oraz 
prowadzenia zajęć profilaktycznych - dla grona pedagogicznego placówek oświatowych oraz 
przedstawicieli innych zawodów mających styczność z problemem narkomanii;

5) zakup i kolportaż materiałów edukacyjno – informacyjnych (książki, plakaty, broszury,ulotki, płyty DVD 
i inne);

6) podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Walcach poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach i inne.

2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniem, współuzależnionych; udzielanie rodzinom oraz osobom z problemem narkomanii pomocy 
psychologicznej, prawnej i socjalnej:

1) prowadzenie działań edukacyjnych wobec członków rodzin z problemem narkomanii wzakresie przyczyn 
sięgania po narkotyki, następstw medycznych, społecznych, psychicznych i prawnych naużywania 
substancji psychoaktywnych; intytucji i ośrodków zajmujących się szeroko pojętą pomocą dla osób 
z problemem uzależnienia i współuzależnienia;

2) zapewnienie dostępu do do pomocy psychologicznej, terapuetycznej, rehabilitacyjnej oraz prawnej dla osób 
uzależnionych i ich rodzin;

3) współpraca z innymi instytucjami w obszarze leczenia, rehabilitacji i przeciwdziałania narkomanii: Policja, 
Kuratorzy Sądowi, Ośrodki Terapii (system ambulatoryjny i stacjonarny), Ośrodki Zdrowia, Ośrodki 
Pomocy Społecznej, Sądy i inne;

4) działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii:

1) wsparcie edukacyjno – informacyjne placówek i instytucji zajmujących się profilaktyką narkomanii;

2) współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom od substancji psychoaktywnych;

3) dofinansowanie realizacji programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich 
rodzin;

4) inicjowanie i wspieranie działań patrolowych placówek oświatowych i ich okolic, lokali gastronomicznych 
pod kątem nielegalnej dystrybucji narkotyków.
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