
UCHWAŁA NR XLV/ 279/ 2018
RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 783, poz. 60, poz. 1458, poz. 2439) Rada Gminy Szydłów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się dla Gminy Szydłów na rok 2018 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w brzmieniu 
załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

Jerzy Klamczyński
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                                                                                            Załącznik  

                                                                                                                                 do Uchwały Nr XLV/ 279/ 2018 

                                                                                                                 Rady Gminy Szydłów 

                                                                                                                      z dnia 30 stycznia  2018 r. 

 

GMINNY PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

NA ROK 2018 
 

I.   WSTĘP 

 Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń 

zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i staje się poważnym problemem 

społecznym. Narkomania powstaje na skutek zanikania tradycyjnych więzi społecznych, 

zwłaszcza rodzinnych oraz osłabienia funkcji wychowawczej rodziny. Jest niepokojącym 

przejawem trudności dojrzewania psychospołecznego a zwłaszcza emocjonalnego młodych 

ludzi. Zażywanie narkotyków wywołuje wiele różnych problemów rodzinnych,  prawnych                          

a także zdrowotnych. Jednym z nich jest wystąpienie tzw. zespołu uzależnienia a także 

ostrych i przewlekłych chorób, w tym zakażenia wirusem HIV. Narkomania jest przyczyną 

tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia 

społeczeństwa. 

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jednolity tekst Dz. U.                        

z 2012 r. poz. 124 ze zmianami) wprowadziła konieczność przeznaczenia części środków 

pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania związane                   

z przeciwdziałaniem narkomanii.  Zadania te należą do zadań własnych Gminy. 

II.   ZADANIA WŁASNE GMINY 

 Przeciwdziałanie narkomanii określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii obejmuje: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych   

    i osób zagrożonych uzależnieniem, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 

psychospołecznej  

    i prawnej, m. in. w Punkcie Konsultacyjnym działającym w Szydłowie, ul. Targowa 5. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  

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

    w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, 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 dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym                                          

     i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej                        

     i kontraktu socjalnego.  

 

III. CELE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

W roku 2016 w zadaniach własnych Gminy Szydłów najważniejsza jest realizacja punktu 

3 programu, tj. szeroko rozumiana PROFILAKTYKA.  

 

OGÓLNYM CELEM JEST ZAHAMOWANIE POPYTU NA NARKOTYKI 

ZMIERZAJĄCE DO JEGO LIKWIDACJI 
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Wydaje się, że na obecnym etapie rozwoju zjawiska zahamowanie popytu na narkotyki jest 

celem, który przy uruchomieniu spójnej strategii profilaktycznej jest możliwy do osiągnięcia 

poprzez realizację pięciu celów szczegółowych. 

 

Cel 1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganie używania    

           środków psychoaktywnych.  

       Cel 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  

           z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.  

Cel 3. Pogłębianie wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań narkomanii oraz  

          skutecznych strategii profilaktycznych. 

Cel 4. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych.  

Cel 5. Zwiększenie liczby i zróżnicowania dostępnych programów profilaktycznych   

           uwzględniających problematykę zapobiegania narkomanii. 

 

IV. PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII A 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Profilaktyka przeciwdziałania narkomanii w zdecydowanej większości pokrywa się 

z profilaktyką uwzględnioną w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Wypływa z tego wniosek, że prawidłowa realizacja Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to również dobra realizacja 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PUNKTU 

KONSULTACYJNEGO, Świetlic Środowiskowych, współpraca z instytucjami, zakładami 

pracy, stowarzyszeniami, szkołami, Policją, Parafiami Rzymskokatolickimi, przychodniami 

zdrowia zawarta w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych spowoduje również realizację PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII. 

V.   PRELIMINARZ WYDATKÓW W ZAKRESIE GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII NA ROK 2018 STANOWI 

ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO PROGRAMU 
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Załącznik do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2018 

PRELIMINARZ WYDATKÓW 

w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 

 

Lp. NAZW A ZADANIA DO WYKONANIA CEL ZADANIA 
PLANOWANE 

WYDATKI  
(w zł) 

1.  Przeciwdziałanie narkomanii 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci, 

młodzieży i rodziców. 

200,00 

 

                                                                                                                                                                                                                        RAZEM 200,00 

 

 

 

Id: PIHVB-JZHSZ-TRJJR-UBYWP-VVSIV. Podpisany Strona 3




