
UCHWAŁA NR XL/290/2017
RADY GMINY LIPIE

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/206/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

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

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje

§ 1. Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 
28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XL/290/2017 

Rady Gminy Lipie 

z dnia 15 grudnia 2017 r. 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK 

 

I. Postanowienie ogólne 

Podstawa prawna działań związana z zapobieganiem narkomanii: 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 783  

z późn. zm.) 

Gminny program jest integralną częścią Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej, 

a kierunki działań są zgodne z Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Program opiera 

się na inspirowaniu i współdziałaniu różnych podmiotów aktywnych na obszarze uzależnień. 

1. Czas realizacji programu – styczeń 2017 – grudzień 2017. 

2. Odbiorcy programu – społeczność gminy Lipie. 

3. Cele programu: 

1) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem 

środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku; 

2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 

i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej; 

3) organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieży z udziałem grup rodzicielskich, promowanie zdrowego stylu życia, 

prowadzenie programów edukacyjnych, konkursów, olimpiad; 

4) doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii poprzez 

organizację szkoleń, wymianę doświadczeń, zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów 

programów profilaktycznych; 

5) ułatwianie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy 

społecznej, wspieranie zatrudnienia socjalnego; 

6) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych związanych 

z przeciwdziałaniem narkomanii. 

4. Partnerzy w realizacji programu: 

  Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Oddział terenowy Zimnowoda, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Służba Zdrowia, 

 Placówki Oświatowe, 
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 Sąd Rejonowy w Częstochowie, 

 Parafia Rzymsko-Katolicka: Danków, Parzymiechy, Lindów, 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłobucku, 

 Policja, 

 Kluby Sportowe oraz UKS-y. 

II. Zadania w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej problematyki narkomanii 

1. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych działań edukacyjnych 

i prozdrowotnych. 

Zadania – partnerzy – kwota zabezpieczona w budżecie na: 

1) prowadzenie programów profilaktycznych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – placówki 

oświatowe, GOPS, Policja; 

2) wprowadzanie programów alternatywnych jako element organizacji czasu wolnego dzieci 

i młodzieży - placówki oświatowe, Kluby Sportowe; 

3) prowadzenie konkursów wiedzy o: 

 AIDS, 

 uzależnieniach, 

 innych zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych. 

4) wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych programów 

profilaktycznych - placówki oświatowe, GKRPA. 

5) pomoc w realizacji przebiegu Światowego Dnia AIDS - placówki oświatowe. 

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem 

środków psychoaktywnych i możliwości zapobieganiu temu zjawisku. 

Zadania – partnerzy – kwota zabezpieczona w budżecie na: 

1) diagnozę rozpowszechniania i używania środków psychoaktywnych oraz planowanie działań 

zapobiegawczych - placówki oświatowe, GKRPA, GOPS, podstawowa opieka zdrowotna; 

2) prowadzenie kompanii edukacyjnych, obejmujących problematykę narkomanii, 

adresowanych do określonych grup docelowych (młodzież szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych, rodziców) - placówki oświatowe, GKRPA, Policja, GOPS – 1.500,00 

zł. 

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 

i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej. 

Zadania – partnerzy – kwota zabezpieczona w budżecie na: 

1) opracowanie informatora „Gdzie szukać pomocy?”- GKRPA; 

2) zakup ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych – placówki oświatowe, GOPS; 

3) dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych 

problemem narkomanii i udzielanie wsparcia tym rodzinom – GOPS. 
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4. Doskonalenie grup zawodowych, zaangażowanych w problematykę narkomanii poprzez 

organizację szkoleń, wymianę doświadczeń, zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów 

programów profilaktycznych. 

Zadania – partnerzy – kwota zabezpieczona w budżecie na: 

1) szkolenia podnoszące kompetencje osób, realizujące zadania obejmujące problematykę 

narkomanii, w szczególności dla: pracowników szkół, pracowników socjalnych, 

wychowawców świetlic środowiskowych, kuratorów sądowych, strażników miejskich, 

funkcjonariuszy policji, funkcjonariuszy więzienia - GKRPA, GOPS, Sąd Rejonowy 

w Częstochowie, Policja, placówki oświatowe; 

2) przeszkolenie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie metody 

wczesnej interwencji wobec uczniów sięgających po środki psychoaktywne – placówki 

oświatowe; 

3) współdziałanie z Kościołem Katolickim i innymi organizacjami społecznymi w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii – Parafia Rzymsko – Katolicka w Dankowie, Parzymiechach 

i Lindowie. 

III. Postanowienie końcowe 

Zakres zadań może być zweryfikowany ze względu na wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na ich realizację. 

1. Spodziewane efekty realizacji programu: 

1) Prowadzenie różnych działań ma na celu: 

  zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 

 zapewnienie działań edukacyjnych w zakresie narkomanii, 

 budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego, mając na uwadze szkody 

wywołane przez narkotyki. 

2. Źródła finansowania programu 

1) Źródłem finansowania działań Gminnego Programu są środki własne gminy w wysokości 

1500,00 zł określone w uchwale budżetowej: 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia 

Rozdział 85153 - Zwalczanie Narkomanii 

3. Sposób kontroli realizacji programu: 

Gmina sporządza, na podstawie opracowanej przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania 

Narkomanii ankiety, informacje z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających 

z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lipie na 2017 r. i przesyła ją do 

Biura w terminie do dnia 15 kwietnia 2017 r. 

4. Monitorowanie przebiegu programu, ocena wyników: 

Głównym zadaniem jest przygotowanie informacji, które dostarczą podstaw do planowania 

działań profilaktycznych na lata następne oraz przesłanek do oceny ich skuteczności. 
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Wskaźniki 

Ad 1. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych działań edukacyjnych 

i prozdrowotnych: 

 wydatki na profilaktykę narkomanii poniesione przez gminę, 

 liczba szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w rozwinięciu działań profilaktycznych, 

 wydatki poniesione na dofinansowanie pobytu dzieci na koloniach i innych formach 

wypoczynku, 

 liczba przeprowadzonych konkursów, 

 ilość przeprowadzonych programów z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

Ad 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych 

z używaniem środków psychoaktywnych i możliwość zapobieganiu temu zjawisku: 

 poziom wiedzy i postawy społeczności lokalnej wobec narkotyków i narkomanii na 

podstawie wyników badań ankietowych, 

 liczba i nakład materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia 

i profilaktyki narkomani. 

Ad 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychologicznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej: 

 ilości środków wydatkowych na zakup materiałów informacyjnych, 

 ilość środowisk rozeznanych poprzez pracowników specjalnych GOPS w ramach 

przeprowadzonej diagnozy. 

Ad 4. Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii poprzez 

organizacje szkoleń, wymianę doświadczeń, zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów 

programów profilaktycznych: 

 liczba i zakres tematyczny odbywanych szkoleń przez osoby realizujące zadania 

profilaktyczne, 

 zakres współpracy z Kościołami i organizacjami społecznymi. 
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