
PROJEKT 

 

Uchwała Nr …../2017 

Rady Gminy Janów 

z dnia ………………… 2017 r. 

 

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Janów na 2017 rok 
 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. 

zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

 

Rada Gminy Janów uchwala: 

 

§ 1 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2017 r. stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały 

 

§ 2 

 

Program będzie realizowany ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała: Monika Gałązka – Pełnomocnik ds. Uzależnień 

Sprawdził:  

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

 

 

 

 Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.  

 

Do zadań określonych w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2012 r.,  

poz. 124) należy: 

 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i osób zagrożonych uzależnieniem; 

 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej; 

 3) 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 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

 4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

 5) 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. 

 

Jak wynika z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy, realizacja zadań prowadzona jest w postaci programu 

uchwalanego przez Radę Gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr …/2017 

Rady Gminy Janów 

z dnia ………… 2017r. 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

W GMINIE JANÓW NA 2017 ROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janów, 2017 



ROZDZIAŁ I 

1. Postanowienia ogólne 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224  

z późn. zm.) umożliwia realizację działań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu 

gminnym. 

 

Ustawodawca wskazał zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci 

gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – zwanego dalej „Programem”, jak i środki 

na realizację tych zadań. 

 

Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi spis działań będących jednocześnie 

działaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane 

w 2017 r. 

 

2. Główny cel Programu 

Podstawowym celem gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jest ograniczenie 

dostępności używania narkotyków, oraz związanych z tym problemów, a także podniesienie 

świadomości mieszkańców Gminy Janów na temat zagrożeń wynikających z używania 

substancji psychoaktywnych. 

 

Cel ten będzie realizowany poprzez: 

 

a) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z 

używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku; 

b) współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii; 

c) wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne (wspieranie 

lokalnych inicjatyw działań profilaktycznych na terenie szkół, organizacji 

pozarządowych); 

d) monitorowanie problemów narkotykowych na terenie Gminy Janów. 

 

3. Realizatorzy Programu  

Gminny Program realizowany jest przez pracownika Urzędu Gminy przy współudziale osób 

fizycznych i prawnych, instytucji rządowych i pozarządowych, w tym policji, sądu, jednostek 

organizacyjnych zajmujących się edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem i rekreacją. 

 

4. Źródła finansowania  

Gminny Program realizowany będzie ze środków finansowych uzyskanych z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 

 



ROZDZIAŁ II 

Zadania Programu  

1. Prowadzenie profilaktyczne działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności 

skierowanej do dzieci i młodzieży poprzez: 

a) koordynację oraz wspieranie działań w zakresie realizacji szkolnych programów 

profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii; 

b) realizację programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy (warsztaty, 

konkursy, itp.); 

c) udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych; 

d) szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących zadania obejmujące 

problematykę narkomanii w szczególności dla nauczycieli, pracowników GOPS, 

członków GKRPA. 

 

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  

z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu 

zjawisku: 

 

a) wspieranie edukacji rodziców w zakresie profilaktyki narkomanii oraz dopalaczy; 

b) zakup literatury i materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, plakaty) w celu 

rozprowadzenia ich wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, itp. 

 

 


