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UCHWAŁA NR XVI/110/2011
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jedn. 
Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r 
o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), Rada Gminy w Nowym 
Korczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/110/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 
Uchwałę powyższą podejmuje się zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. 
U. z 2005r Nr 179,poz.1485.)Rada Gminy przyjmuje opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Korczyn. 
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/110/2011

Rady Gminy w Nowym Korczynie

z dnia 19 grudnia 2011 r.

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Korczyn 

§ 1. Zasadniczym celem programu jest przeciwdziałanie powstawaniu problemów narkomanii. 

§ 2. Główne zadania programu polegają na prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów narkomanii oraz integracją osób uzależnionych od narkotyków, a w szczególności zadania te 
obejmują: 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób 
zagrożonych uzależnieniem. 

1. Organizowanie pomocy terapeutycznej, 

2. Udzielanie wsparcia informacyjnego w Punkcie Konsultacyjnym, 

3. Ułatwienie dostępu osobom uzależnionym od narkotyków do profesjonalnej pomocy terapeutycznej. 

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

1. Współpraca z GOPS w zakresie udzielania pomocy psychologicznej w Punkcie Konsultacyjnym, 

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzekania o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od 
narkotyków obowiązku poddania się leczeniu poprzez realizowanie podstawowych zadań w ramach GPRPA 
i Narkomanii, 

3. Udział członków GKRPA w szkoleniach z zakresu rozwiązywania problemów narkomanii podnoszące 
kompetencje zawodowe, 

4. Organizowanie różnych form pomocy dla dorosłych członków rodziny z problemem narkomanii, 

5. Prowadzenie w szkołach działań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez: 

- organizowanie spotkań profilaktycznych z rodzicami, 

- przekazywanie informacji społeczno - prawnych przez pedagoga szkolnego i nauczycieli, 

- udostępnianie ulotek i biuletynów. 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

1. Współpraca ze szkołami w zakresie realizacji wprowadzonej problematyki zapobiegania narkomanii. 

- organizowanie spotkań informacyjnych ,debat, szkoleń kadry pedagogicznej. 

- organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców. 

- wdrażanie ogólnokrajowych kampanii. 

- realizowanie innych, alternatywnych form pomocy młodzieży z grup ryzyka, pochodzących z rodzin 
z problemem alkoholizmu i narkomanii. 

2. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych( broszur, plakatów, literatury i programów 
komputerowych, zakup zestawu komputerowego) na potrzeby szkół i komisji ( GKRPA) w zależności od potrzeb 
i możliwości finansowych. 

IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów 
narkomanii. 

1. Wspieranie alternatywnych form profilaktyki środowiskowej. 
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2. 2.Realizacja i upowszechnianie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego, zdrowego stylu życia, 
informowania o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii. 

- współpraca GKRPA ze szkołami, klubami sportowymi, służbą zdrowia, GOK, GOPS, Komisariatem Policji. 

- organizowanie i finansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach szkolnych. 

- organizowanie i finansowanie zajęć sportowo – rekreacyjno - kulturalnych dla dzieci i młodzieży. 

- dofinansowanie wyposażenia Świetlic Szkolnych na terenie gminy. 

- dofinansowanie Świetlic Wiejskich z terenu gminy. 

- finansowanie zakupów art. spożywczych. 

V. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. 

1. Realizowanie zadań związanych z integrowaniem w/w osób ze środowiskiem lokalnym poprzez: 

- poradnictwo rodzinne. 

- współdziałanie i koordynacja działań z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi problematyką 
narkomanii oraz placówkami profesjonalnie zajmującymi się profilaktyką i terapią uzależnień. 

- prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od narkomanii. 

§ 3. Pośrednią odpowiedzialność za realizację i koordynowanie zadań programu sprawuje GKRPA 
i Narkomanii. 

§ 4. Źródłem finansowych zadań zawartych w programie są środki finansowe budżetu gminy gromadzone 
z opłat pobieranych przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . Środki finansowe na 2012 r. – 
10 000,00zł. 

§ 5. Za realizację programu od strony finansowej i merytorycznej odpowiada Wójt Gminy. 


