UCHWAŁA NR XXIV/142/2016
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20172021.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 224 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 2.
1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) program – Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii,
2) ustawę – ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz.
224 ze zm.),
3) ośrodek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,
4) Wójt Gminy – Wójta Gminy Legnickie Pole.
2. Program określa:
1) zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii i jego skutkom.
Rozdział 2.
Cel główny i priorytetowe kierunki działań
§ 3.
Głównym celem programu jest profilaktyka i ograniczenie dostępności i używania narkotyków
poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy.
§ 4.
Rozdział 3.
Zadania szczegółowe
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
osób zagrożonych uzależnieniem:
1) informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanych ulotek, plakatów i broszur na
temat narkomanii oraz możliwości jej leczenia,
2) współudział w finansowaniu działań terapeutycznych w placówkach odwykowych, w ramach,
którego można dofinansować program terapeutyczny,
3) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz członków ich rodzin, a także pozostałych mieszkańców wymagających
pomocy w tym zakresie.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i
prawnej przez punkt konsultacyjny funkcjonujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Legnickim Polu.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, z uwzględnieniem programów opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, poprzez m.in.:
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1) organizowanie spotkań ze specjalistami ds. narkomanii – szkolenia, warsztaty,
2) organizowanie i finansowanie przedstawień profilaktycznych w szkołach,
3) promowanie życia wolnego od uzależnień i bezpieczny spędzania wolnego czasu poprzez udział
dzieci i młodzieży w przedstawieniach teatrów profilaktycznych podczas zajęć pozaszkolnych,
4) wspieranie autorskich programów profilaktycznych uwzględniających
sportowych przez Kluby działające we wszystkich miejscowościach gminy,

prowadzenie

zajęć

5) prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
6) dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w programach opiekuńczo–wychowawczych i
socjoterapeutycznych,
7) organizowanie konkursów plastycznych i literackich o tematyce antynarkotykowej,
8) promowanie alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez młodzież i dzieci poprzez
finansowanie programów profilaktycznych.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii w ramach programów realizowanych przy udziale gminy
poprzez:
1) finansowanie szkoleń adresowanych do lekarzy pielęgniarek, realizatorów programu
podnoszących kwalifikacje zawodowe tych osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii
5. Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu ich integracji ze środowiskiem lokalnym
poprzez wykorzystanie pracy socjalnej i kontraktu socjalnego obejmującego m.in.:
1) dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych
terapeutycznego w zakresie uzależnień od narkotyków,

według

określonego

programu

2) wspieraniu przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i
marginalizacji na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od narkotyków i
ich rodzin poprzez wspieranie ruchu samopomocowego, współpracę z urzędem pracy, kuratorami
sądowymi, policją.
Rozdział 4.
Realizacja programu
§ 5.
Program realizuje:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. świetlice środowiskowe,
4. szkoły i placówki oświatowe.
.
§ 6.
1. Formy realizacji programu:
1) zakup usług;
2) umowy cywilnoprawne;
3) zakup materiałów i wyposażenia.
2. Kryteria dotyczące osób realizujących program winny dotyczyć w szczególności:
1) wykształcenia;
2) ukończonych szkoleń lub kursów specjalistycznych;
3) doświadczenia zawodowego;
4) pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy – jeśli taka miała miejsce.
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§ 7.
Środki na realizację programu
w planie finansowym ośrodka.

z

podziałem

na

poszczególne

zadania

określa

się

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r

Przewodniczący Rady
Gminy Legnickie Pole
Władysław Kostuń
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2017- 2021.

W oparciu o przeprowadzoną diagnozę problematyki uzależnień na terenie Gminy oraz
oraz art. 10 i art. 75 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem narkomanii orazintegracji społecznej osób
uzależnionych należy do zadań własnych gminy.
Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii, uchwalanego przez radę gminy, stanowiącego część strategii rozwiązywania
problemów społecznych.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2021 jest kontynuacją
działań
rozpoczętych
w
minionych
latach.
Został
on
opracowany
zgodnie
z obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy Legnickie Pole,
co pozwoli na zajęcie się problematyką narkomanii w sposób zorganizowany
i kompleksowy.
W świetle powyższego wnoszę o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2021.
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