
 

 

 

 

UCHWAŁA NR XX/48/2021 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 10  ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) Rada Miejska w Stopnicy 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) przeciwdziałanie narkomanii  należy do zadań własnych 

gminy. 

 Realizacja w/w zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego 

corocznie przez Radę Miejską, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania 

narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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Załącznik do 

Uchwały Nr XX/48/2021 

Rady Miejskiej w  Stopnicy 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  

na 2022 rok 

 

 

 

Rozdział 1 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem 

 

1. Organizowanie szkoleń w programie wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji 

w zakresie uzależnienia narkomanią. 

2. Działalność informacyjna na temat placówek niosących pomoc osobom z problemem 

narkotykowym i osobom uzależnionym. 

3. Zwiększenie dostępności pomocy medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i ich rodzin poprzez współudział w finansowaniu działań profilaktycznych, 

terapeutycznych, diagnozowania i leczenia, kierowania na leczenie, udzielania pierwszej pomocy. 

 

Rozdział 2 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i 

prawnej 

 

1. Organizowanie spektakli, warsztatów profilaktycznych dla uczniów, konferencji, warsztatów 

dla rodziców, imprez lokalnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów o 

proweniencji narkotykowej. 

2. Udzielanie porad indywidualnych, motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia 

leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych. 

3. Upowszechnienie wiedzy (ulotki, plakaty) o możliwościach i procedurze administracyjno-

prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie. 

4. Wsparcie dla rodzin, w których występuje problem narkomanii: 

1) organizowanie i finansowanie kolonii dla dzieci i młodzieży ze  specjalnym programem 

profilaktycznym, 

2) kierowanie do odpowiednich instytucji pomocowych. 

 

Rozdział 3 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

 

1. Organizowanie i prowadzenie w placówkach oświatowych programów profilaktycznych dla 

dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. 

2. Organizowanie i finansowanie kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży ze  specjalnym 

programem profilaktycznym. 

3. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży, realizowanie 

warsztatów profilaktycznych, udział w kampaniach ogólnopolskich. 

4. Prowadzenie działalności profilaktycznej w świetlicach wiejskich. 

5. Zakup i upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej – plakaty, 
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ulotki, informatory, organizowanie promocji filmów, książek. 

6. Promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych propagujących zdrowy styl życia i inne 

prozdrowotne zachowania. 

7. Diagnozowanie i monitorowanie problemu narkomanii w szkołach, jak też na terenie 

gminy. 

 

Rozdział 4 

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielenie pomocy społecznej osobom uzależnionym 

i ich rodzinom. 

 

1. Współpraca z odpowiednimi instytucjami w celu prowadzenia wspólnych działań 

profilaktycznych. 

2. Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, propagujących 

zdrowy styl życia. 

3. Udzielanie pomocy organizacyjnej organizacjom społecznym, których celem jest 

krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych, zapewnienie profesjonalnej pomocy 

terapeutycznej. 

 

Rozdział 5 

Podmiot koordynujący i realizatorzy programu 

 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest koordynowana przez 

pełnomocnika ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii. 
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Projekt wydatków 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2022 rok 

(Dział 851 – Rozdział 85153) 
 
 

Lp. Zadania szczegółowe 
Planowana kwota wy-

datków 

w zł. 

1. Dofinansowanie spektakli profilaktycznych,  dofinan-

sowanie kolonii i obozów dla dzieci ze specjalnym 

programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, 

szkoleń, warsztatów dla rodziców. 

                             5 000,00 

 

                     RAZEM            5 000,00zł 
 

 


