
Uchwała Nr ..X!! mM
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym 

z dnia

w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

na terenie gminy Brudzeń Duży na 2016 rok”

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

§1

Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy 

Brudzeń Duży na 2016 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Finansowanie programu zapewnić ze środków budżetu gminy na rok 2016 

Dział 851 -  Ochrona Zdrowia rozdział -  85153 -  Zwalczanie Narkomanii

§3

Zobowiązać Wójta Gminy do złożenia sprawozdania z realizacji gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania 

budżetu za 2016 rok.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 

roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



PROJEKT

Uzasadnienie:

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
jak również podejmowanie inicjatyw związanych ze zwalczaniem problemów alkoholowych 
należą do zadań własnych gminy.

W związku z powyższym Gmina ma obowiązek uchwalenia programu profilaktyki 
stanowiącego integralną część strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Brudzeń Duży na lata 2006 -  2016.

Program określa formy pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, w szczególności 
pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychospołecznej, edukacyjnej, ochrony przed 
przemocą, uwzględnia możliwości dofinansowania działań profilaktycznych.

Roczny program profilaktyki został przygotowany w oparciu o postanowienia ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.



Załącznik Nr 1 do uchwały 
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

na terenie gminy Brudzeń Duży na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 179, poz. 1485).

Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z 
tym problemów.

I. Cele szczegółowe programu

1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania 
środków psychoaktywnych,

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z 
używaniem środków psychoaktywnych,

3. Pogłębienie wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań narkomanii,
4. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych,
5. Zwiększenie liczby i zróżnicowania dostępnych programów profilaktycznych 

uwzględniających problematykę zapobiegania narkomanii,
6. Opracowanie standardów postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i programów 

ograniczania szkód zdrowotnych,
7. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania 

szkód zdrowotnych poprzez rozwój specjalistycznych placówek i programów,
8. Wprowadzenie systemu szkoleń dla personelu prowadzącego leczenie, rehabilitację i 

programy ograniczania szkód zdrowotnych,
9. Ograniczenie dostępności narkotyków dla indywidualnych użytkowników,
10. Poprawa współdziałania odpowiednich służb,
11. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o narkotykach i narkomanii,
12. Ocena i interpretacja trendów epidemiologicznych (rozmiary zjawiska, wzory 

używania, zachowania ryzykowne) oraz identyfikacja nowych zjawisk na scenie 
środków odurzających i związanych z tym nowych zagrożeń.

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadanie 1.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem

1. Działania wspierające dla osób uzależnionych od narkotyków
2. Konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od 

narkotyków w Punkcie Konsultacyjnym.
2. Konsultacje prawne.
4. Konsultacje psychologiczne.
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Zadanie 2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej.

1. Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brudzeń Duży.
2. Koordynowanie działań dotyczących pomocy rodzinom, w których występują problemy 

narkomanii, poprzez współpracę z Policją, GOPS, przedstawicielami ochrony 
zdrowia, szkołami i organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi 
programy przeciwdziałania narkomanii.

Zadanie 3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży.

1. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i 
młodzieżą z rodzin, w których występuje problem narkomanii

2. Organizowanie na terenie szkół i innych płacówek oświatowo -  wychowawczych 
programów oraz przedstawień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

3. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców.
4. Przeprowadzanie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy 

związane z problemem narkomanii oraz współudział w ogólnopolskich kampaniach 
medialnych dotyczących tej tematyki

5. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla 
dzieci i młodzieży w szczególny sposób eksponujący szkodliwość narkotyków.

6. Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno -  edukacyjnych (książki, kasety, 
płyty DVD, broszury, ulotki itp.)

7. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach na terenie Gminy.

Zadanie 4.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Zadanie 5

Pomoc społeczna 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

Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym
2. Inne podmioty, którym zlecone są zadania gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii.
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Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są 
środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.

2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w dziale 851 - ochrona zdrowia, 
rozdział 85153 -  przeciwdziałanie narkomanii.

3. W 2016 r. na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu planuje się kwotę: 
3.000 zł.

4. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczonych na realizację 
zadań wynikających z Gminnego Programu zatwierdza Wójt Gminy.

Budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w ramach przeciwdziałania narkomanii w Brudzeniu Dużym na 201fy rok

D zia ł R ozd zia ł P a ra g ra f T reść P lan
851 O chrona  zdrow ia

85153 Z w alczan ie n ark om an ii 3 .000 ,-
4210 Z akup  m ateria łów  i w yposażen ia 600 , -

4300 Z ak up  u sług  p ozosta łych 2 .40 0 , -

Postanowienia końcowe

1. Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu 
i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.

2. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Wójtowi i Radzie 
Gminy.

Sporządziła:

Katarzyna Wrześniewska -  Kamińska

01.12.2015r.
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