
UCHWAŁA NR 325/XLV/2018
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy 
Konopiska

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1875 z póżn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( 
Dz.U. z 2017 r., poz. 783z późn. zm.),

Rada Gminy Konopiska
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy  Konopiska 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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Załącznik do Uchwały Nr 325/XLV/2018

Rady Gminy Konopiska

z dnia 20 marca 2018 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Konopiska

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 dla Gminy Konopiska określa sposób 
realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 10 ust.1ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii, rozporządzeniu w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 
2020, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Konopiska na lata 2016 – 2020.

I.   CELE PROGRAMU:

1. Ograniczenie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Gminy 
Konopiska.

2. Zminimalizowanie szkód społecznych  i zdrowotnych wynikających  z używania środków  
narkotykowych i innych substancji psychoaktywnych.

3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki uzależnień.

4. Promocja zdrowego i wolnego od uzależnień stylu życia.

5. Poprawa skuteczności działań oraz podniesienie jakości pracy podmiotów działających w obszarze

przeciwdziałania narkomanii.

6. Program uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i przeciwdziałaniu narkomanii określone 
w Narodowym Programie Zdrowia.

II.   ZADANIA:

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

Sposób realizacji zadania:

- upowszechnienie informacji dot. adresów miejsc i instytucji, gdzie osoby zagrożone uzależnieniem lub 
uzależnione mogą uzyskać bezpłatną pomoc,

- współpraca z placówkami udzielającymi świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie 
możliwości leczenia i uzyskiwania pomocy terapeutycznej dla osób zagrożonych uzależnieniem lub 
uzależnionych.

2. Udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. 
Sposób realizacji zadania:

- prowadzenie działań informacyjnych w zakresie możliwości otrzymania pomocy przez osoby uzależnione od 
narkotyków oraz ich rodzin,

- współpraca z Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin dot. problemów narkomanii,

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.

Sposób realizacji zadania:

- realizacja programów profilaktycznych dot. narkomanii przez placówki oświatowe  i inne podmioty 
podejmujące działania na rzecz osób uzależnionych i zagrożonych uzależnianiem,

- promowanie stylu życia bez nałogów (pozalekcyjne zajęcia sportowe itp),
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- realizacja programów psychoedukacyjnych i informacyjnych dla rodziców, nauczycieli, wychowawców 
i pedagogów,

- organizowanie debat, prelekcji, wykładów z zakresu tematyki uzależnienia od narkotyków i innych 
uzależnień,

- prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego wczesnego 
rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Sposób realizacji zadania:

- współpraca z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, stosowanie wyznaczonych przez biuro 
standardów w realizacji działań w zakresie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem,

- wspieranie i współpraca z instytucjami i innymi podmiotami podejmującymi działania na rzecz osób

uzależnionych i zagrożonych uzależnianiem.

5. 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 kontaktu socjalnego.

Sposób realizacji zadania:

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopiskach w zakresie pomocy społecznej 
osobom

uzależnionym, rodzinom osób uzależnionych oraz osobom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym,

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopiskach dot. integrowania ze środowiskiem 
lokalnym osób uzależnionych, rodzin osób uzależnionych oraz osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym (praca socjalna, kontakt socjalny, itp.).

III.   Zabezpieczenie środków finansowych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii.

1. Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzić będą z opłat za 
wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. ujęte w planie budżetu Gminy Konopiska na rok 
2018 w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii.

2. Na realizację zadań określonych w Programie  Przeciwdziałania Narkomanii  na  2018 rok przeznacza się  
kwotę 1 000,00 zł.

IV.   Realizatorem Programu jest Urząd Gminy w Konopiskach, który w celu realizacji Programu 
współpracuje z następującymi podmiotami:

1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopiskach,

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3. Placówkami oświatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Konopiska,

4. Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (psycholog, instruktor terapii 
uzależnień),

5. Komisariatem Policji w Blachowni,

6. Służbą zdrowia,

7. Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,

8. Parafiami na terenie Gminy,

9. Stowarzyszeniem MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Częstochowie

10. Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach,
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11. innymi instytucjami i osobami w zakresie wspólnego reagowania na występujące problemy dot. 
uzależnień.
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