
  

Uchwała Nr IV/19/19 

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 

 z dnia 26 lutego 2019 roku 

 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata  2019-2022. 

 

 

 Na podstawie: art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 

(t.j. Dz.U. z 2018r., poz.1030 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2022 o następującej 

treści: 

„I. Cele programu 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019-2022 zwany dalej „Gminnym 

Programem” został opracowany zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku –Dz.U. z 2016 r., poz.1492) 

oraz treścią Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2018r., 

poz.1030 z późn. zm.). 

 

II. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

 Zgodnie z art. 10 ust.1 wspomnianej ustawy, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań 

własnych gminy i obejmuje: 

 Zwiększenie  dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 

zagrożonych uzależnieniem. 

 Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 

narkomanii. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywana 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 wychowawczych i 

socjoterapeutycznych. 

 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

 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. 



 

III. Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Osiąganie zamierzonych celów programu będzie następowało w oparciu o realizację 

następujących  zadań: 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. 

 Powyższe zadanie realizowane będzie poprzez: 

a) funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej; 

b) zapewnienie wsparcia ze strony osób zajmujących się terapią uzależnień; 

c) pomoc psychologiczną dla osób  uzależnionych, zagrożonym uzależnieniem oraz członków ich 

rodzin; 

d) gromadzenie i aktualizowanie bazy danych dotyczących placówek świadczących usługi 

w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień od środków psychoaktywnych, pomocy terapeutycznej, 

rehabilitacyjnej, medycznej i reintegracyjnej; 

e) współpraca z placówkami leczniczymi w zakresie prowadzenia terapii długo 

i krótkoterminowej dla osób z terenu gminy Gryfów Śląski. 

f) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez osoby zaangażowane w realizację 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Udzielanie  pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują 

problemy narkomanii. 

 Realizacja zadania odbędzie się poprzez: 

a) udzielanie pomocy rodzinom, w których problemy narkomanii przyczyniły się do obniżenia jakości 

ich funkcjonowania w sferze relacji intra i interpersonalnych; 

b) współpracę ze specjalistami oraz instytucjami udzielającymi porad prawnych. 

 

 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. 

 Powyższe zadanie realizowane będzie poprzez: 

a) organizowanie i finansowanie kolejnej edycji programu profilaktycznego  przeznaczonego dla 

uczniów gimnazjum oraz szkół podstawowych z terenu Gminy Gryfów Śląski; 

b) organizowanie szkoleń dla nauczycieli miejscowych szkół w zakresie profilaktyki uzależnień; 

c) organizowanie spotkań profesjonalistów z rodzicami w ramach tzw. wywiadówek; 

d) upowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych 

z narkomanią; 



e) organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zajęć 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach funkcjonowania świetlicy środowiskowej przy 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej; 

 Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

 Realizacja zadania: - udzielanie merytorycznego wsparcia instytucjom, organizacjom 

 pozarządowym i osobom fizycznym podejmującym działania mające na celu rozwiązywaniu 

 problemów narkomanii. 

 

 Pomoc społeczna 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. 

 Realizacja zadania odbędzie się poprzez: 

a) współpracę z pracownikami socjalnymi w zakresie pomocy w formie pracy socjalnej na rzecz osób 

uzależnionych od narkotyków i ich rodzin; 

b) wspieranie osób zaangażowanych w proces pomagania poprzez zapoznanie ich 

z mechanizmami uzależnienia i związanymi z ich występowaniem możliwymi zachowaniami osób 

dotkniętych uzależnieniem. 

 

IV. Źródła finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Źródłem finansowania zadań programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2018r., 

poz.1030 z późn. zm.)., w art. 10 ust. 1 stanowi, iż: 
 

„Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących: 

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 dotkniętym ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 

pracy socjalnej i kontraktu socjalnego”. (art.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). 
 


