UCHWAŁA NR XV/125/2015
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 18 grudnia 2015 r.
W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA
ROK 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 124 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski

Uchwalony
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/125/2015
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Lp
.

Zadania

Forma i sposób realizacji

I

Udzielanie rodzinom,
w których występuje
problem narkomanii
pomocy psychologicznej
i prawnej

Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych dla rodzin,
w których występuje problem narkomanii.

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

1. Organizowanie i finansowanie szkoleń,
konferencji i prelekcji dotyczących profilaktyki
i rozwiązywania problemów związanych
z narkomanią.
2. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych
szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów o podłożu narkotykowym dla
nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych,
pracowników socjalnych, opiekunów punktów
opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach
wiejskich – niezbędnych do prowadzenia pracy
profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi,
młodzieżą i rodzicami.
3. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych
(broszury, ulotki, czasopisma) dla szkół, punktów
opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach
wiejskich i członków Komisji.
4. Wspieranie programów edukacyjnych
i profilaktycznych realizowanych w szkołach na
terenie Gminy Pruszcz Gdański.
5. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach
edukacyjnych związanych z profilaktyką
narkotykową i rozwiązywaniem problemów
społecznych związanych z uzależnieniami.
6. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych
o tematyce antynarkotykowej – plakaty, ulotki
i informatory.
7. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od
narkotyków i innych używek oraz różnych form
aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:
· inicjowanie i organizowanie imprez sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci , młodzieży i dorosłych,
· organizowanie atrakcyjnych form czynnego
wypoczynku: festyny , wycieczki
8. Prowadzenie konkursów plastycznych i olimpiad
wiedzy na temat narkotyków i innych substancji.
9. Zakup nagród oraz niezbędnych materiałów
umożliwiających przeprowadzenie konkursów
i olimpiad.
10. Finansowanie wybranych spektakli teatralnych
dla szkół o tematyce narkomanii.
11. Współudział w imprezach, akcjach
organizowanych przez szkołę, środowisko lokalne
i inne placówki w ramach współpracy i integracji.
1. Nawiązywanie współpracy z Policją w celu

Osoby
i instytucje
realizujące
program
Zadanie zlecone
wyspecjalizowanej
instytucji

Termin
realizacji

Cały rok

II

III

Uchwalony

Wspomaganie działań

GKRPA*
Pełnomocnik
GKRPA*
w porozumieniu
z GKRPA

Cały rok
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instytucji, organizacji
pozarządowych i osób
fizycznych, służących
rozwiązywaniu
problemów narkomanii

prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych
wynikających z ustawy o policji i ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
· Przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków
wśród dzieci i młodzieży,
· Dokonywanie kontroli miejsc szczególnie
narażonych na działalność dealerów
narkotykowych: szkoły, place zabaw.

GKRPA*,
Pełnomocnik
GKRPA*,
Pracownicy
socjalni,
Pedagodzy,
Strażnicy gminni

Cały rok

2. Nawiązywanie współpracy ze Strażą Gminną
Gminy Pruszcz Gdański w celu prowadzenia
wspólnych działań profilaktycznych wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Integralną część niniejszego Programu stanowi Załącznik Nr 1 – Harmonogram wydatków związanych
z realizacją zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
* GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
* Pełnomocnik GKRPA – Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwalony
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Załącznik nr 1
do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
HARMONOGRAM WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2016
Lp.
1

Uchwalony

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

Kwota w zł
14 000
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie
działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gmin. Zadania te
obejmują:
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
·
i osób zagrożonych uzależnieniem,
udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
·
i prawnej,
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 opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych,
wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
·
rozwiązywaniu problemów narkomanii,
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.
Realizacja tych zadań przedstawiona jest w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii, którego projekt zgodnie z art. 10 ust. 2 tej ustawy opracowuje Wójt i który jest
uchwalany przez Radę Gminy zgodnie z art. 10 ust. 3 tej ustawy.

Uchwalony
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