
UCHWAŁA NR XV/125/2019
RADY GMINY WALCE

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 852),  Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walce na 2020 rok 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 Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Walce

z dnia 20 listopada 2019 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK

Problem nadużywania substancji psychoaktywnych jest bardzo ważnym zagadnieniem w aspekcie 
społecznym, medycznym i kulturowym. W odróżnieniu od alkoholizmu, obok uzależnienia fizycznego 
i psychicznego, występuje tutaj również uzależnienie społeczne. Zażywanie narkotyków w Polsce jest 
nielegalne i podlega penalizacji. Przez co problem jest głęboko skrywany i trudny do oszacowania.

Aby móc skutecznie przeciwdziałać sięganiu przez dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe po różnorakie 
substancje odurzające, konieczne jest poprzez nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, spowodowanie 
wzrostu poczucia własnej wartości i zmiana negatywnych wzorców społecznych. Niezbędna jest również 
profilaktyka i informacja dotycząca konsekwencji prawnych, zdrowotnych i społecznych związanych 
z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Art.10. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j.Dz.U. z 2019 r., poz.852) 
określa obowiązek organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania 
działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te dotyczą:

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

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

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

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

5) Pomocy społecznej 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.

Najważniejsze działania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walce kierowane 
są do osób zagrożonych narkomanią i dotyczą minimalizowania skutków narkomanii. Profilaktyka 
nakierowana jest na wsparcie środowisk chroniących (rodzina, szkoła); umożliwia rozwój zainteresowań 
i hobby, rozwijaniu tendencji zdrowego stylu życia. Odbywa się ona poprzez działania edukacyjno-
informacyjne, wskazywanie alternatywnych form radzenia w sytuacjach trudnych.

Realizacja Programu skoordynowana jest z działaniami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Walce na 2020 rok.

I.  PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

5. Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym;

6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;

7. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 z dnia 4 sierpnia 2016 roku;

II.    CELE PROGRAMU 
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Celem operacyjnym Narodowego Programu Zdrowia jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniem behawioralnym i innymi 
zachowaniami ryzykownymi.

Celem głównym gminnego programu jest ograniczanie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, 
wynikających z używania substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 
zachowaniami ryzykownymi. Cel główny będzie realizowany wobec:

- mieszkańców Gminy Walce w zakresie profilaktyki uniwersalnej;

- dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej  i wskazującej;

- osób i rodzin bezpośrednio dotkniętych problemem narkomanii, zagrożonych uzależnieniem;

- przedstawicieli służb i instytucji realizująych gminny program przeciwdziałania narkomanii w zakresie 
podnoszenia kompetencji, wiedzy i umiejętności.

Cel główny, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Walcach, Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Walcach, Urząd Gminy w Walcach, we współpracy z instytucjami i podmiotami działającymi na terenie 
Gminy i Powiatu, m.in. Zespołem Interdyscyplinarnym w Walcach, Komendą Policji w Krapkowicach, 
placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, Sądem,

Cele szczegółowe opisane są w Harmonogramie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Walcach na rok 2020, który oprócz określenia realizowanych zadań, definiuje również 
realizatorów zadań i wskaźniki osiągania celu.

Harmonogram Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 
Walcach na rok 2020

Nazwa zadania Wskaźniki 
osiągania celu

Realizatorzy 
zadania

1. Cel: DZIAŁANIA INFORMACYJNE I EDUKACYJNE- EDUKACJA ZDROWOTNA

1.1.
Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii 
społecznych, adresowanych do różnych grup 
docelowych: dzieci, młodzieży, rodziców dotyczących 
zagrożeń używania substancji psychotropowych i NSP, 
a także z pozamedycznego stosowania produktów 
leczniczych
Zadania:
- udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach 
edukacyjnych związanych z profilaktyką narkomanii i 
rozwiązywaniem problemów społecznych z tym 
związanych

- Liczba kampanii
- Liczba osób 
objętych 
działaniami 

- GKRPA
- Zespół 
Interdyscyplinarny
- placówki 
oświatowe
- Policja
- OPS

1.2. 
Upowszechnianie informacji dotyczących dostępu do 
działań profilaktycznych, interwencyjnych pomocowych 
i placówek leczenia dla osób zagrożonych 
uzależnieniem lub uzależnionych od środków 
odurzających, substancji psychotropowych i nowych 
substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin
Zadania:
- edukowanie kadry pedagogicznej na terenie Gminy 
Walce,
- umieszczanie informacji na stronie internetowej OPS 
w Walcach,
- stworzenie i przekazanie do placówek oświatowych i 
służby zdrowia i innych - ulotki informacyjnej 
dotyczącej miejsc pomocy osobom dotkniętym 
uzależnieniami.

- Liczba 
przeszkolonych 
osób
- Liczba ulotek

- GKRPA
- placówki 
oświatowe
- OPS 

2. Cel: ROZWÓJ KADR UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
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2.1.
Doskonalenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i 
młodzieżą, dotyczących wczesnego rozpoznawania 
zagrożenia używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz 
umiejętności i podejmowania interwencji 
profilaktycznej
Zadania:
- organizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej szkół 
działających na terenie Gminy Walce dotyczące 
narkomanii, w tym dopalaczy,
- organizacja szkoleń dla przedstawicieli grup 
zawodowych działających na rzecz rozwiązywania 
problemów związanych z substancjami 
psychoaktywnymi (GKPiRPA, ZI, Policja, OPS, 
oświata, służba zdrowia, kuratorzy i inni)

- Liczba szkoleń
- Liba 
przeszkolonych 
osób

- GKRPA 
- placówki 
oświatowe 

3. Cel: PROFILAKTYKA

3.1. 
Prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze 
edukacyjnym, informacyjnym oraz szkoleniowym w 
zakresie narkomanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży (na poziomie profilaktyki uniwersalnej, 
selektywnej i wskazującej)
Zadania:
- organizowanie na terenie placówek oświatowych w 
Gminie Walce programów, warsztatów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

- Liczba 
programów, 
warsztatów
- Liczba 
uczestników

- GKRPA
- organizacje 
pozarządowe,
inne organizacje, 
instytucje, jednostki

4. Cel: TWORZENIE DZIECIOM WARUNKÓW DO ALTERNATYWNYCH  FORM SPĘDZANIA 
CZASU WOLNEGO. PROMOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

4.1. 
Umożliwianie dzieciom i młodzieży organizacji czasu 
wolnego w oparciu o zdrowy tryb życia, wolny od 
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
Zadania:
- wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży związanych z działaniami 
profilaktycznymi
wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych 
dlamosób dorosłych związanych z działaniami 
profilaktycznymi,

- Liczba osób 
biorących w 
imprezach 
profilaktycznyc- 
Liczba imprez 

- GKRPA
- UG Walce 

5. Cel: POMOC PSYCHOSPOŁECZNA, PRAWNA OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH 
RODZINOM, DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM I ZAGROŻONYCHWYKLUCZENIEM 
SPOŁECZNYM. INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM OSÓB UZALEŻNIONYCH 
Z WYKORZYSTANIEM PRACY SOCJALNEJ I KONTRAKTU SOCJALNEGO

5.1.
Wzrost dostępności pomocy dla członków rodzin z 
problemem narkotykowym
Zadania:
- pomoc psychologa (spotkania indywidualne),
- pomoc psychologa w miejscu zamieszkania rodziny, 
obejmująca wszystkich członków rodziny,
- pomoc prawna,
- praca socjalna,
- współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Walcach
- działania interdyscyplinarne,

- Liczba osób 
uczestniczących w 
spotkaniach 
indywidualnych
- Liczba osób 
uczestniczących w 
spotkaniach 
grupowych

- GKRPA
- Zespół 
Interdyscyplinarny
- placówki 
oświatowe 
- Policja

5.2. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 
aktywizacja zawodowa i społeczna osób uzależnionych
Zadania:
- informowanie o dostępnych instrumentach 

- Liczba osób 
objętych 
działaniami

- GKRPA
- Zespół 
Interdyscyplinarny
- placówki 
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aktywizacji zawodowej (prace interwencyjne, staże 
zawodowe, prace społecznie użyteczne i inne)

oświatowe 
- Policja

III.    FINANSOWANIE ZADAŃ 

Szczegóły dotyczące wysokości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania określa 
poniższa tabela.

l.p. Nazwa zadania Kwota 
przewidywanych 
wydatków [w zł]

1.
Działania edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne wobec dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych w zakresie uzależnienia, przemocy i agresji.
Promocja zdrowia, propagowanie aktywnych i trzeźwych form spędzania 
czasu wolnego.
Kształtowanie postaw i umiejętności służących zdrowemu stylowi życia.

7.000

IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy 
w ramach środków finansowych planowanych w Budżecie Gminy Walce. Środki gromadzone są w budżecie 
Gminy w dziale 851- ochrona zdrowia.

Podstawą przyznania dofinansowania do działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii jest pozytywnie 
rozpatrzony wniosek, który stanowi załącznik do Programu.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Walce

z dnia 20 listopada 2019 r.

Wniosek o przyznanie środków finansowych z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walce na rok 2020

Tytuł projektu/Nazwa zadania:

I.   DANE NA TEMAT WNIOSKODAWCY:

1. Nazwa podmiotu ubiegającego się o środki finansowe: .....................................................

1. Dokładny adres: ................................................................................................................

2. Osoba i telefon osoby do kontaktu: ………………………………………………………....

3. Termin rozpoczęcia realizacji projektu: ............................................................................

II.       OPIS PROJEKTU: (cel  projektu,  w jaki sposób będzie realizowany, dlaczego i przez kogo 
zostanie wykonany):

1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście  realizowanych programów: 
........................................................................................................................................

1. Cele projektu: ........................................................................................................

2. Adresaci projektu: .................................................................................................

3. Opis działań wynikających z planowanej realizacji projektu:

Lp. Realizowane działanie Osoba odpowiedzialna za jego 
przebieg

Uwagi

III.       BUDŻET PROJEKTU ORAZ PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

1. Całkowity koszt realizacji zadania: ……………………………… zł, słownie…………….………

2. Wnioskowana kwota dofinansowania:  .…...................................... zł, słownie……...................

3. Udział środków własnych lub zewnętrznych w realizacji zadania(z podaniem źródła), posiadana baza 
materialna: ………………….……….… zł, słownie: …………………………................................

UWAGA: Nie podlegają refundacji wydatki poniesione przed dniem rozpatrzenia wniosku.

IV.     Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Programem Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walce na rok 2020.

……………………………………………………………..

(podpis)
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I. Merytoryczna ocena wniosku przez Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Walcach(GKRPA):

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Po dokonaniu analizy wniosku, Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach 
rekomenduje/ nie rekomenduje projekt/zadanie pn.: ……………………………..............

(nazwa projektu/ nazwa zadania

Walce, dnia ………………………………………

(podpis Przewodniczącego GKRPw Walcach)

II. Weryfikacja finansowa wniosku:

Wniosek ma pokrycie w środkach finansowych: tak/nie

……………………………………………………………………………………..

(podpis Skarbnika lub osoby upoważnionej)

III. Ostateczna akceptacja wniosku.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody

…………………………………………………………………….

(podpis Wójta lub osoby upoważnionej)
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