
UCHWAŁA NR XXVI/155/13
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary 
Lubotyń na rok 2013.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 
179, poz. 1485 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na rok 
2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2013 

 
 

Rozdział 1. 
Cele programu 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń jest sporządzony na 
podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1485 z 
późn. zm.). Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym 
problemów. 
 
Cele szczegółowe programu 
1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków 

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

3. Pogłębienie wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań narkomanii, 
4. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych, 
5. Zwiększenie liczby i zróżnicowania dostępnych programów profilaktycznych uwzględniających 

problematykę zapobiegania narkomanii, 
6. Opracowanie standardów postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i programów ograniczania 

szkód zdrowotnych, 
7. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód 

zdrowotnych poprzez rozwój specjalistycznych placówek i programów, 
8. Wprowadzenie systemu szkoleń dla personelu prowadzącego leczenie, rehabilitację i programy 

ograniczania szkód zdrowotnych, 
9. Ograniczenie dostępności narkotyków dla indywidualnych użytkowników, 
10. Poprawa współdziałania odpowiednich służb, 
11. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o narkotykach i narkomanii, 
12. Ocena i interpretacja trendów epidemiologicznych (rozmiary zjawiska, wzory używania, 

zachowania ryzykowne) oraz identyfikacja nowych zjawisk na scenie środków odurzających i 
związanych z tym nowych zagrożeń. 

 
Rozdział 2. 

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
 
Zadanie 1. 
Diagnoza aktualnego stanu problemów narkotykowych i zasobów umożliwiających prowadzenie 
działalności profilaktycznej i naprawczej. 
Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów na temat problemów narkotykowych / 
eksperymentowania z narkotykami. 
 
Zadanie 2. 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych osób 
zagrożonych uzależnieniem 
1. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla pedagogów, nauczycieli w zakresie strategii i metod 

rozwiązywania problemów narkotykowych. 
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2. Wspieranie działalności środowiskowej w zakresie wzajemnej pomocy osób z problemem 
uzależnień oraz pomocy dla stowarzyszeń prowadzących programy profilaktyczne i terapeutyczne. 

3. Wspieranie działań w zakresie świadczenia usług psychologicznych, terapeutycznych i 
rehabilitacyjnych dla osób dotkniętych problemem narkomanii. 

4. Zwiększenie dostępu do wiedzy na temat problemu narkomanii, w tym rozpoznawania objawów 
zażywania narkotyków i dostępnych form pomocy. 

 
Zadanie 3. 
Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii. 
1. Prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia i zastosowania wobec osoby uzależnionej od 

narkotyków obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 
2. Współpraca z instytucjami i osobami jak:: 

1) Komendą Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej, 
2) Sądem Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej, 
3) Kuratorami Sądowymi i społecznymi wykonującymi nadzór w stosunku do osób dotkniętych 

problemem narkomanii, 
4) Powiatowym Urzędem Pracy (w zakresie dotyczącym pomocy w zatrudnieniu osób po 

zakończonym leczeniu odwykowym), 
5) Biegłym psychiatrą i biegłym psychologiem (celem wydania opinii o stopniu uzależnienia), 
6) Poradnią Leczenia Uzależnień w Ostrowi Mazowieckiej, 
7) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu, 
8) Dyrektorami szkół na terenie gminy. 

3. Prowadzenie działań w zakresie motywowania do podjęcia leczenia odwykowego, poprzez: 
1) prowadzenie rozmów indywidualnych z osobami zgłoszonymi do organów Gminy oraz 

członkami ich rodzin; 
2) kierowanie do sądu wniosków o poddanie przymusowemu leczeniu odwykowemu osób 

uzależnionych. 
3) zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i 

społecznej dla członków rodzin borykających się z problemem narkomanii 
 
Zadanie 4. 
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. 
1. Działalność wychowawczo-profilaktyczna realizowana w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 

na terenie gminy. 
2. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów zajmujących się w szkołach 

profilaktyką uzależnień. 
3. Organizowanie form spędzania wolnego czasu - kolonii letnich krajowych i zagranicznych. 
4. Prowadzenie lokalnej kampanii edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej z wykorzystaniem 

prasy lokalnej. 
5. Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży wpływających na postawy i umiejętności ważne 

dla zdrowia (współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną oraz Komendą 
Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej). 

 
Zadanie 5 
Działania mające na celu ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych. 
1. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki środowiskowej, poprzez: 

1) współpracę z innymi organami w zakresie przestrzegania wymogów ustawy, 
2) rozpatrywania ofert programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej. 

2. Prowadzenie kampanii na rzecz przeciwdziałania narkomanii. 
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Zadanie 6 
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 
Wsparcie materialne i edukacyjne dla podmiotów zajmujących się statutowo rozwiązywaniem 
problemów narkomanii w tym: 

1) Poradnia Leczenia Uzależnień w Ostrowi Mazowieckiej; 
2) Ośrodki Leczenia Uzależnień na terenie kraju, które przyjmują osoby uzależnione od narkotyków 

z terenu naszej gminy. 
 

Rozdział 3. 
Realizatorzy programu 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz w sprawach wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych przez szkoły podległe 
samorządowi gminy. 
 

Rozdział 4. 
Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki 
finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. W 2013 r. na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu planuje się kwotę: 5.000 zł. 
3. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczonych na realizację zadań 

wynikających z Gminnego Programu zatwierdza Wójt Gminy. 
 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

1. Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu i podejmuje niezbędne 
działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

2. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje Kierownik GOPS wraz z 
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Wójtowi i Radzie 
Gminy. 
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