
RADA GMINY
w Lipniku

woj. świętokrzyskie Uchwała Nr XIII/9112019
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 27.XI.2019r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019r., poz.506 ze zm) oraz art. 10 ust.l - 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019r. , poz. 852)
Rada Gminy w Lipniku uchwala co, następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2020 rok", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEW ODN leZĄCY
RAD~~,

S~ławMazur



Załącznik Nr. 1
do Uchwały Nr XIII/91/2019
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 27. XI.2019r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NAROK 2020

I. WPROWADZENIE

Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii jest zadaniem własnym gmin, którego realizacja
wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.506 ze
zm) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t. j. Dz. U. z 2019r. , poz.
852 ze zm.)

W myśl powyższej ustawy przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo- wychowawczej i zdrowotnej a
w szczególności przez;

a) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą
b) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
c) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii formułując zasady, tryb postępowania w zakresie
przeciwdziałania narkomanii określa zadania jednostek samorządu terytorialnego w ww obszarze.
Zgodnie z art. 10 ustawy przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy
obejmujących

l) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem,

2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej. .
l 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 programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii,

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.



Diagnoza Problemu

Pod pojęciem narkomanii rozumie się stałe lub okresowe używanie w celach innych niż
medyczne środków odurzających lub substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych,
w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich.

Używanie narkotyków, szczególnie przez młodzież oraz uczniów szkół niesie ze sobą
powszechnie znane szkody zdrowotne i społeczne. Zmiany społeczno - ekonomiczne dokonujące
się w naszym kraju, sprzyjają rozpowszechnianiu się mody na używanie środków
psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami oraz środkami
uzależniającymi, niepokojące jest zjawisko wzrostu zagrożenia narkomanią wśród młodzieży.

Powszechnie znana jest skala trudności leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób
uzależnionych w przywróceniu ich do normalnego życia. Efektywność leczenia osób z grupy
uzależnienia jest niska, natomiast ryzyko wystąpienia u nich szkód zdrowotnych bardzo wysokie.
Ponadto narkomania niesie ze sobą wiele negatywnych skutków, takich jak: ubóstwo, bezrobocie,
przestępczość, przemoc, hazard, bezdomność, alkoholizm. W roku 2018 została przeprowadzona
Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Lipnik. z której wyniki dotyczące
zażywania substancji psychoaktywnych tj. narkotyków i dopalaczy, wskazują, że w zdecydowanej
większości ten problem nie dotyczy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie
Lipnik.

II. REALIZACJA WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W USTAWIE
O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII.

Cele Programu:

- ograniczenie dostępności i używania narkotyków wśród dzieci i młodzieży oraz związanych
z tym problemów społecznych,

- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat związany z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,

- opóźnienie inicjacji narkotykowej,
- promocja zdrowego stylu życia,
- zminimalizowanie ryzyka kontaktu młodzieży ze środkami odurzającymi

w okresie wakacji,
- diagnoza i aktualizacja problemów związanych z zagrożeniem używania substancji

psychoaktywnych, stanu zjawiska i jego specyfiki środowiskowej,
- unowocześnienie programów profilaktycznych i dostosowanie ich do zdiagnozowanych

potrzeb.

Zadania Programu:

- upowszechnienie informacji dot. adresów instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać
z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach życiowych - informator,
ulotki,

- organizowanie wywiadów środowiskowych,socjalnych: interwencji rodzinnych, współpracy
z rodzinami w miejscu zamieszkania,

- upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia
i profilaktyki narkomanii na zebraniach, świetlicach, imprezach kulturalnych itp.

- dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje w zakresie
przeciwdziałania narkomanii i pomocy psychologicznej,

- podjęcie i rozwijanie współpracy z placówkami i instytucjami zajmującymi się pomocą



psychologiczną, socjalną, prawną, interwencja w kryzysie, profilaktyką, terapią - spoza
terenu Gminy Lipnik

- inwestowanie w miejsca i placówki kulturalne, sport i rekreację- stworzenie oferty zajęć
pozalekcyjnych- rozwojowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych,
kulturalnych w szkołach i innych placówkach,

- zaplanowanie i zlecenie realizacji programów i zajęć informacyjno - edukacyjnych wczesnej
interwencji na wszystkich poziomach szkól oraz ich monitorowanie(dla dzieci, młodzieży,
rodziców).

Odbiorcy Programu:
Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Lipnik, którzy w życiu
spotykają się z problemem narkomanii oraz jego konsekwencjami, a także do wszystkich
zainteresowanych ta problematyka, a w szczególności do:

- dzieci, młodzieży i osób dorosłych z grup ryzyka,
osób uzależnionych i współuzależnionych do narkotyków,
rodzin z problemem narkotykowym,
pracowników podmiotów działających na terenie Gminy Lipnik,
a zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem narkomanii

Realizatorzy Programu:

Realizacja zadań ujętych w Programie będzie następowała poprzez:
l) działalność Urzędu Gminy w Lipniku oraz jednostki gminne,
2) zlecenie realizacji zadań instytucjom oświatowym, działającym na terenie Gminy Lipnik,

zgodnie z procedurą akceptacji wniosków,
3) zakup usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych,
4) zlecenie realizacji zadań jednostkom wyłonionym w drodze konkursu organizowanego

w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie bądź w trybie ustawy Prawo
o zamówień publicznych,

5) współpraca z Komendą Powiatową Policji wOpatowie.

III. ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU
PZRECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Środki finansowe niezbędne do realizacji "Gminnego programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok" pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych.


