
UCHWAŁA NR XXV/186/20 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 5 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii” na lata 2021 – 2023, 
stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Nowe Ostrowy 
w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/186/20 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2023 

Rozdział 1. 

1.1 WSTĘP 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2050) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Na podstawie 
art. 10 ust. 2 ww. ustawy Wójt opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie 
polityki społecznej poprzez działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności do 
tego typu substancji oraz umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na 
prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi. 

1.2. GŁÓWNE CELE PROGRAMU 

1. Działania wychowawcze, edukacyjne i informacyjne – zwiększenie świadomości wśród dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych na temat szkód związanych z używaniem narkotyków. 

2. Zapobieganie powstawania nowych problemów związanych z używaniem narkotyków. 

3. Zmniejszanie rozmiarów aktualnie występujących problemów. 

4. Pomoc osobom uzależnionym. 

Rozdział 2. 

2.1. ZADANIA PROGRAMU 

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

1) Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy specjalistycznej; 

2) Współpraca z terapeutą uzależnień poprzez umożliwienie pomocy terapeutycznej na terenie gminy; 

3) Wspieranie ruchów samopomocowych zrzeszających osoby uzależnione i współuzależnione; 

4) Wspieranie punktów pierwszego kontaktu, umożliwiających konsultacje oraz uzyskanie fachowej 
pomocy; 

5) Wspieranie inicjatyw społecznych promujących działalność profilaktyczną w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii. 

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

1) Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania 
problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym; 

2) Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy specjalistycznej 
i procedury administracyjno – prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie; 
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3) Dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem 
narkomanii; 

4) Wspieranie realizacji zajęć psychoterapeutycznych dla osób dotkniętych problemem oraz ich rodzin. 

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: 

1) Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych; 

2) Przeprowadzanie warsztatów mających na celu uczenie umiejętności służących zdrowemu życiu oraz 
uczenie zasad radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi; 

3) Prowadzenie konkursów o tematyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży; 

4) Promowanie pozytywnych pożądanych społecznie postaw wzmacniających rolę rodziny poprzez 
imprezy profilaktyczne o charakterze lokalnym; 

5) Diagnozowanie zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
na terenie gminy; 

6) Realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych obejmujących 
profilaktykę narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży; 

7) Organizowanie lokalnych kampanii informacyjno – edukacyjnych (broszury, ulotki, plakaty, 
prelekcje). 

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

1) Współpraca i wspieranie podmiotów prowadzących działalność w zakresie profilaktyki uzależnień 
i przeciwdziałania narkomanii; 

2) Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, kościołami i jednostkami 
oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi w celu propagowania zdrowego stylu życia oraz życia bez 
narkotyków i środków odurzających; 

3) Współpraca z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych. 

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 kontraktu socjalnego: 

1) Inicjowanie współpracy instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie pomocy psychospołecznej 
i reintegracji osób dotkniętych wykluczeniem społecznym; 

2) Świadczenie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, udzielanie pomocy przy odzyskiwaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez  udział w spotkaniach, warsztatach, rozmowach 
wspierających; 

3) Współpraca z pracownikami socjalnymi mającymi kontakt z osobami uzależnionymi 
i współuzależnionymi od narkotyków. 

Rozdział 3. 

3.1. REALIZATORZY PROGRAMU I PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE 

1. Gmina Nowe Ostrowy. 
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2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach. 

4. Szkoła Podstawowa w Ostrowach. 

5. Szkoła Podstawowa w Imielnie. 

6. Świetlica Środowiskowa w Ostrowach – Cukrowni. 

7. W działaniach mogą uczestniczyć również wszyscy zainteresowani przeciwdziałaniem narkomanii, 
policja, Kościół, kuratorzy sądowi, rodziny osób uzależnionych, oraz grupy samopomocy osób 
uzależnionych i ich rodzin a w szczególności organizacje pozarządowe. 

Rozdział 4. 

4.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU ORAZ JEGO MONITORING 

1. Źródłem finansowania Programu są środki finansowe budżetu gminy Nowe Ostrowy pochodzące 
głównie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Wójt Gminy Nowe Ostrowy przedstawia Radzie Gminy Nowe Ostrowy sprawozdanie z wykonania 
w danym roku Programu w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie 
dotyczy. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Uzasadnienie

Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2023 opracowany został na podstawie ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. z 2020 r. poz. 2050). Zgodnie z brzmieniem
art. 10 ww. ustawy przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i obejmuje:

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.

Wójt Gminy w celu realizacji powyższych zadań, opracowuje projekt Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2021 – 2023 jest zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński 
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