
UCHWAŁA NR IV/26/2018
RADY GMINY PYSZNICA

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994, z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030, z późn. zm.) Rada Gminy Pysznica

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, stanowiący część Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pysznica na lata 2011-2020, przyjętej uchwałą Rady Gminy 
w Pysznicy Nr XL/306/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. oraz uwzględniający cel operacyjny 2 dotyczący 
profilaktyki i rozwiazywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi określony w Narodowym Programie 
Zdrowia na lata 2016-2020.

§ 2. W roku 2019 zakłada się następujące kierunki działania i zadania szczegółowe związane 
z przeciwdziałaniem narkomanii:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem:

a) dofinansowanie działalności placówek lecznictwa odwykowego zapewniających dostęp mieszkańcom gminy 
Pysznica do korzystania z pomocy tych placówek,

b) współudział w finansowaniu działań profilaktycznych, terapeutycznych, diagnozowania i leczenia, 
kierowania na leczenie, udzielanie pierwszej pomocy,

c) finansowanie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego wczesnego 
rozpoznawani zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej:

a) realizacja programów profilaktyki wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej,

b) przekazywanie informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem 
narkotyków,

c) organizowanie szkoleń, spotkań, warsztatów dla rodziców,

d) upowszechnienie wiedzy o możliwościach i procedurze administracyjno-prawnej kierowania osób 
uzależnionych na leczenie,

e) umożliwienie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez 
rozwój zainteresowań pod kierunkiem przygotowanych instruktorów i wychowawców,

f) realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć świetlicowych,

g) zaopatrywanie świetlic w sprzęt w zakresie profilaktyki niezbędny do ich funkcjonowania w miarę 
określonych potrzeb.

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 na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

a) organizowanie w szkołach na terenie gminy programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

b) prowadzenie konkursów wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i młodzieży,

c) tworzenie warunków do rozwoju organizacji młodzieżowych, kół zainteresowań i innych form działalności 
pozalekcyjnej, będących korzystną ofertą zagospodarowania wolnego czasu,

d) przekazywanie informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem 
narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym,
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e) organizowanie spotkań, szkoleń oraz prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 
związanych z narkomanią,

f) zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów 
o podłożu narkotykowym dla nauczycieli i wychowawców, niezbędnych do prowadzenia pracy 
profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą,

g) promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego 
spędzania wolnego czasu poprzez:

- inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz różnego rodzaju konkursów dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych,

- organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku propagujących zdrowy styl życia m.in. rajdów, 
wycieczek krajoznawczych, biwaków itp.,

- realizowanie elementów profilaktyki podczas imprez plenerowych organizowanych z okazji Dnia 
Dziecka, Międzynarodowych Dni Zapobiegania Narkomanii, Dni Rodziny i tym podobnych spotkań,

- upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych, 
pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków 
odurzających, substancji psychoptropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz dla ich rodzin.

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów narkomanii:

a) wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, propagujących zdrowy styl życia,

b) udzielanie pomocy organizacjom społecznym, których celem jest krzewienie abstynencji od środków 
psychoaktywnych, zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej,

c) prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od narkotyków mających na 
celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról 
społecznych w miejscu pracy i zamieszkania,

d) nawiązywanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętym ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym w tym osób z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego:

a) prowadzenie przez pracowników socjalnych rozeznania w rejonie działania,

b) objęcie szczególnym nadzorem rodzin z dziećmi zagrożonych przemocą oraz demoralizacją nieletnich.

§ 3. Zadania zawarte w programie będzie realizował Urząd Gminy w Pysznicy wraz Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym,  
Domem Kultury, Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Pysznicy, Publiczną Szkołą Podstawową 
im. Armii Krajowej w Jastkowicach, Publiczną Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Kłyżowie, Publiczną Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Krzakach, Przedszkolem w Pysznicy, Policją, 
organizacjami parafialnymi, z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Pysznica, z klubami 
sportowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami podejmującymi działania w zakresie objętym 
programem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Skrzypek
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