
UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014  

RADY GMINY LINIA 

z dnia 6 lutego 2014 r. 

 
 
 

 
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2014” 
 

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.10 ust.2 i 3 ustawy   
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. z 2012 r. Dz. U. 2012, poz. 124 
ze zmianami) RADA GMINY LINIA uchwala, co nast ępuje: 

 
 
 

§ 1 

Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014”, który stanowi 

załącznik do uchwały.  

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia. 

 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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GMINNY PROGRAM 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

NA ROK 2014 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi spis działań 

określonych przez Ustawę o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 

2005r. (t.j. z 2012 r. Dz. U. 2012, poz. 124 ze zmianami) 
 

CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 
 

1. Zmniejszenie ryzyka sięgania młodzieży po narkotyki. 

2. Ograniczenie używania narkotyków. 
 

CELE OPERACYJNE PROGRAMU 
 

1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania 

środków psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie 

placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów 

profilaktycznych. 

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat problemów 

związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości 

zapobiegania zjawisku. 

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotyczne pomocy 

psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej. 

4. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji                         

i ograniczenia szkód zdrowotnych. 
 

REALIZATOR GMINNEGO PROGRAMU 
 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Linii. 
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ŹRÓDŁO FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU 
 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

są środki finansowane budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie                      

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2014. 
 

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU 
 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków: 

a) prowadzenie punktu konsultacyjnego, zatrudnienie psychologa,  

b) informowanie i motywowanie do podjęcia leczenia, 

c) dofinansowanie kosztów dojazdu na leczenie lub terapię osób 

uzależnionych, współuzależnionych oraz dzieci. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii 

pomocy psychospołecznej i prawnej: 

a) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu, 

b) dofinansowanie obozów, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z grup 

ryzyka, 

c) finansowanie kosztów badania w przedmiocie uzależnienia od 

narkotyków, 

d) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy poprzez sfinansowanie szkoleń i związanych 

z tym kosztów podróży służbowych na zasadach przysługujących 

pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Linia. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,                 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 
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sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych: 

a) sfinansowanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach; 

b) prowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach; 

c) prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym skierowanych do 

rodziców; 

d) tworzenie ulotki informacyjnej o ofercie uzyskania pomocy                                

w przedmiocie uzależnienia od narkotyków, 

e) dofinansowanie wycieczek z elementami programu profilaktycznego dla 

dzieci pochodzących z grup ryzyka., 

f) finansowanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych wśród 

pedagogów i nauczycieli na wniosek, 

g) zakup odpowiedniej literatury przeznaczonej dla nauczycieli i pedagogów 

szkolnych oraz członków komisji mającej na celu rozszerzenie wiedzy na 

temat uzależnień również od narkotyków, 

h) organizacja i finansowanie konkursów profilaktycznych dla uczniów 

szkół z terenu gminy Linia, 

i) prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów 

edukacyjnych, utworzenie punktu informacyjnego ( rozpowszechnianie 

informacji o miejscach pomocy i ich ofercie w postaci ulotek, plakatów, 

broszur informacyjnych), 

j) finansowanie pracy psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie – 

dyżury w punkcie konsultacyjnym. 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób     

     fizycznych, służących rozwiązaniu problemów narkomanii: 

a) finansowanie szkoleń członkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki                       

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego 
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b) współpraca z funkcjonariuszami Policji, pracownikami GOPS, Służby 

Zdrowia i Oświaty w celu zwiększenia skuteczności interwencji wobec 

przejawów używania narkotyków i wynikającej stąd przemocy                           

w rodzinie. 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób 

uzależnionym dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 

pracy socjalnej  i kontraktu socjalnego przy współpracy                               

z pracownikami socjalnymi  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

6. Czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób 

uzależnionych od narkotyków  poddania się obowiązkowemu  

leczeniu  w placówce , 

a) prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, motywujących do 

podjęcia leczenia odwykowego, przyjmowanie zgłoszeń o zastosowanie  

leczenia; 

b) finansowanie kosztów badania osób w przedmiocie uzależnienia przez 

biegłego psychiatrę i psychologa  na potrzeby komisji w sprawach  

postępowania w celu poddania leczeniu, 

c) ponoszenie kosztów sądowych w przypadku nie a zwolnienia z kosztów 

sądowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


