
UCHWAŁA NR XIV/122/2019
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Na podstawie art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019r. 
poz.852 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, który stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.

2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych.

§ 2. Przy realizacji programu winny współpracować organy Gminy Dobrodzień, Policja, Organizacje 
Społeczne, Caritas Diecezji Opolskiej, Kościół Katolicki, Poradnia Lecznictwa Odwykowego, Placówki 
Oświatowo-Wychowawcze i Opiekuńcze, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy Gminy 
Dobrodzień.

§ 3. Zadania wynikające z programu finansowane będą z budżetu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Piotr Kapela
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Załącznik do uchwały Nr XIV/122/2019

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 16 grudnia 2019 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2020 ROK

I.  Ogólne założenia o charakterze strategicznym.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852),

- ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2277),

- ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 poz. 1507 z późn.zm.),

- Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020,

- Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów narkotykowych jest ustawa 
o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej
i samorządu terytorialnego w zakresie określonych ustawą, a podstawą tych działań jest Krajowy Program 
Przeciwdziałania Narkomanii. Dla gmin podstawą do działania jest Program Przeciwdziałania Narkomanii 
uchwalany corocznie przez Radę Miejską. Na realizację zadań gminy otrzymały własne środki finansowe 
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania te 
w szczególności obejmują:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem;

2. Udzielenie 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, a także działań na rzecz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów narkomanii;

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym.

II.        Podmioty realizujące program.

Na terenie gminy Dobrodzień funkcjonują następujące instytucje, organizacje i jednostki, które w swoich 
działaniach realizują zadania z zakresu zapobiegania problemom społecznym, w tym przeciwdziałaniu 
narkomanii:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Kościół Katolicki, Caritas.

5. Jednostki oświatowe:

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny Pludry,
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- Publiczna Szkoła Podstawowa Pludry,

- Publiczna Szkoła Pludry z oddziałem zamiejscowym w Bzinicy Starej,

b) Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Dobrodzieniu,

c) PSP w Szemrowicach: oddział przedszkolny w Szemrowicach,

d) PSP w Turzy, oddział przedszkolny w Turzy,

e) PSP w Dobrodzieniu: oddział przedszkolny w Główczycach,

f) Zespół Szkół w Dobrodzieniu,

g) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

h) Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu – Placówka wielofunkcyjna obejmująca swoją działalnością 
administracyjną również Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Klub Sportowy„Start” Dobrodzień, 
Pływalnię „Delfin”.

III.       Cele programu.

1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych, 
przeciwdziałanie narkomanii.

- uwzględnienie problematyki narkomanii w lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
w szczególności w części dotyczącej diagnozy rozpowszechniania używania narkotyków,

- realizacja w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz w innych placówkach oświatowo 
wychowawczych i kulturalnych, programów profilaktyczno-edukacyjnych, warsztatów dla dzieci, młodzieży 
oraz rodziców służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych,

- wsparcie szkolnych programów profilaktycznych poprzez dofinansowanie zakupu nagród oraz konsumpcji dla 
dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach o tematyce narkotykowej,

- dofinansowanie m.in. do wycieczek, biwaków, rajdów rowerowych, pikników integracyjnych, zimowisk, 
kolonii, obozów edukacyjno-rozwojowych, terapeutycznych dla uczniów szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych - zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych i behawioralnych,

- dofinansowanie do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży jako wskazanie zdrowej 
i wartościowej alternatywy dla narkomanii,

- prowadzenie działań profilaktycznych poprzez organizowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Dobrodzień, 
aktywne uczestnictwo dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

- prowadzenie działań powodujących zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych z używaniem 
narkotyków i stosowaniem przemocy.

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków 
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

- finansowanie szkoleń dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i innych grup zawodowych w zakresie wiedzy 
i pracy z rodziną dotkniętą problemem narkotykowym, walka z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków 
i innych substancji psychoaktywnych,

- zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno–edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki 
narkomanii,

- współpraca z placówkami w województwie opolskim realizującym problematykę narkomanii oraz zapobiegania 
i leczenia,

- udzielanie informacji i kierowanie do specjalistycznych instytucji osób mających problem związanych 
z używaniem narkotyków.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest częścią gminnej strategii rozwiązywania problematyki 
społecznej. Program uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym 
i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom, leczenia, rehabilitacji 
i resocjalizacji osób uzależnionych oraz redukcję szkód społecznych spowodowanych uzależnieniem 
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i współuzależnieniem. Gmina na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii szacuje 
przeznaczyć środki finansowe na 2020 rok w wysokości 20.000,00 zł.
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