UCHWAŁA NR XI/96/2015
RADY GMINY WALCE
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.
U. z 2012r. poz. 124 ze zm.), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się program przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Walce na rok 2016, stanowiący załącznik
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Nossol
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Załącznik do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Rozdział 1
Wstęp
§ 1. Obowiązek opracowania i uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii należy do zadań
własnych gminy i wynika z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.
§ 2. 1. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez:
1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą;
2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;
3) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.
2. W szczególności zadania te obejmują:
1) zwiększenie 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 i 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 dotkniętych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego.
Rozdział 2
Postanowienia ogólne
§ 3. Zadania,których celem jest przeciwdziałanie narkomanii polegają na:
1) podjęciu działań mających na celu prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i
wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży, rozwoju edukacji publicznej i szkoleniu
przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania
narkomanii;
2) podjęciu działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przede wszystkim przez pracę
profilaktyczną w środowisku lokalnym;
3) stworzeniu spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie współpracy różnych
instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych m.in. w celu realizacji programów edukacji
zdrowotnej, zmierzających do modyfikowania stylu życia, propagowania zdrowia psychicznego, kondycji
fizycznej, zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek, szczególnie wśród dzieci i
młodzieży;
4) wypracowaniu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych
substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizacje nowoczesnych programów
profilaktycznych;
5) organizowaniu alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szczególnie z grup
podwyższonego ryzyka.
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Rozdział 3
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem
§ 4. Działania podejmowane są przez:
1) Gminną Komisję ds.Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach;
2) funkcjonujący Punkt Konsultacyjny w Walcach;
3) świetlicę szkolną;
4) szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze realizujące programy profilaktyczne;
5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach;
6) Poradnię Leczenia Uzależnień, Policję;
7) współpracę z organizacjami społecznymi, kościołami w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
§ 5. Główne zadania profilaktyczne to:
1) udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym i
ich rodzinom, terapii i rehabilitacji w Punkcie Konsultacyjnym;
2) przeprowadzenie badań, warsztatów, pogadanek, w szkołach dot. eksperymentowania z narkotykami;
3) tworzenie i wspomaganie funkcjonowania grup wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków;
4) funkcjonowanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży.
Rozdział 4
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
§ 6. Działania profilaktyczne polegają na:
1) organizowaniu i prowadzeniu w szkołach i świetlicach na terenie gminy, programów profilaktycznych dla
dzieci, młodzieży oraz ich rodziców;
2) prowadzeniu konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży;
3) udziale w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową i
rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami;
4) tworzeniu warunków do rozwoju organizacji młodzieżowych, kół zainteresowań i innych form działalności
pozalekcyjnej, będących korzystną ofertą zagospodarowania czasu wolnego;
5) promowaniu 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;
6) realizowaniu elementów profilaktyki podczas festynów oraz imprez organizowanych na terenie gminy.
Rozdział 5
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom
§ 7. Zadania polegają na:
1) wspieraniu działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, propagujących zdrowy styl życia;
2) współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 8. 1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki budżetu
gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych środków
uzyskanych na rzecz realizacji programu.
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2. Zasady finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ujęte będą w
preliminarzu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
§ 9. Gminny Program stanowi część składową realizowanych przez Gminę Walce celów polityki społecznej
ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
§ 10. Realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii powierza się Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Walcach.
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