UCHWAŁA NR XXXV/219/2017
RADY GMINY WALIM
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Planu
wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 3, w związku
z art. 10 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późniejszymi zmianami) oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się Plan wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Realizatorem programu jest Urząd Gminy Walim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia
2018 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim
Zuzanna Bodurka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/219/2017
Rady Gminy w Walimiu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Program Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie Gminy Walim na rok 2018
Wstęp

Narkomania definiowana jest jako „stałe lub okresowe przyjmowanie w celach niemedycznych
środków odurzających lub psychotropowych lub środków zastępczych, w wyniku czego może powstać
lub powstało uzależnienie”. Jest to problem wielosektorowy, gdyż obejmuje opiekę zdrowotną, pomoc
społeczną, oświatę, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służby celne oraz środki masowego
przekazu.
Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Walim na 2018 rok jest kontynuacją zadań
realizowanych w naszej gminie w latach poprzednich. Jest również zgodny ze Strategią
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walim na lata 2014-2020
Zawiera spis zadań, które nakłada na gminy ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.
Cele programu
1. Realizacja ustawy z dnia stawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późniejszymi zmianami);
2. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami uzależnień;
3. Pomoc psychospołeczna i prawna osobom dotkniętym problemem narkomanii;
4. Pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży;
5. Racjonalna i efektywna profilaktyka problemowa;
6. Skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom;
7. Promocja zdrowego stylu życia.
Diagnoza problemu na terenie gminy Walim
W roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów
w Walimiu przeprowadzono ankietę dotyczącą problemu narkomanii.
Uczniowie anonimowo odpowiadali na pytania. Po dokonanej analizie wynika, że:
• uczniowie spotkali się z problemem narkomanii
• najczęściej wskazywali, że problem dotyczy nieznajomych, sąsiadów, ale również kolegów
(niewielki odsetek odpowiedzi)
• w szkole są uczniowie, którzy zażywali narkotyków
• młodzież wskazała, że narkotyki najczęściej zażywane są na wolnym powietrzu,
na dyskotekach, rzadko w domu
• większość uczniów uważa, że w szkołach powinny być prowadzone zajęcia z profilaktyki
narkotykowej
• około połowa rodziców rozmawia ze swoimi dziećmi o problemie narkomanii
• uczniowie wiedzą, gdzie mogą skorzystać z pomocy
• na osoby zaufane, z którymi porozmawialiby, gdyby mieli problem wskazują rodziców,
kolegów, lekarza, nauczyciela
• uczniowie wiedzą, jakie straty i szkody ponosi człowiek, który wpada w problem narkomanii
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Dane instytucji wskazują niewielki problem związany ze zjawiskiem narkomanii na terenie
Gminy Walim, jednak mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania,
zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia dostępu i stosowania narkotyków, w związku
z powyższym opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, który określa zakres i
formę realizacji działań na terenie gminy.
Punkt Konsultacyjny działający w Walimiu przy ul. Długiej 8 służy pomocą osobom
z problemem uzależnień oraz członkom ich rodzin. Do Punktu mogą również zgłaszać się osoby,
których dotyczy pośrednio lub bezpośrednio problem narkomanii oraz przemocy domowej.
Klienci Punktu mogą skorzystać z porad w sprawie uzależnień, z grupy wsparcia oraz grupy
motywującej do leczenia, z pomocy prawnej oraz liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów
związanych z uzależnieniami czy przemocą.
W Punkcie Konsultacyjnym działa telefon zaufania, z którego mogą korzystać osoby chcące
zachować anonimowość.
Alternatywą dla zażywania środków odurzających przez dzieci i młodzież jest możliwość
korzystania z zajęć w świetlicach środowiskowych, zajęć kulturalno – oświatowych w Centrum
Kultury i Turystyki, zajęć sportowych w Centrum Sportu i Rekreacji oraz zajęć pozalekcyjnych
oferowanych przez szkoły.
Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy w
Walimiu.
Partnerami w realizacji programu są:
1. Dyrektorzy i nauczyciele szkół gminnych
2. Komisariat Policji w Głuszycy
3. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
4. Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu
5. Ośrodek Pomocy Społecznej
Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2. Zasady finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa Plan
Wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
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Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz harmonogram ich realizacji
L.p.
1.

2.

3.

zadanie
Tworzenia mapy
problemów
narkotycznych na
terenie gminy

Prowadzenie zajęć
profilaktycznych w
świetlicach
środowiskowych, oraz
szkołach na terenie
gminy
Współpraca z
Komisariatem Policji
w Głuszycy

cel
-

szybkie dotarcie do osób uzależnionych
motywowanie do podjęcia leczenia

Osoba odpowiedzialna
za realizację
-

-

Pogadanki, prelekcje, zajęcia profilaktyczne
Zakup programów profilaktycznych
Środowiskowe programy profilaktyczne

-

kontrolowania obiektów i miejsc, w których
może występować zagrożenie narkomanią

-

-

4.

5.

Prowadzenie działań
profilaktycznych w
świetlicach
środowiskowych w
czasie wakacji i ferii
zimowych
Prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla
osób uzależnionych i
zagrożonych
uzależnieniem od
narkotyków oraz ich
rodzin

-

Pogadanki
Programy środowiskowe
Programy profilaktyczne

-

podstawowa pomoc psychologiczna dla osób
uzależnionych i edukacja osób związanych z
problemem narkotykowym oraz członków ich
rodzin
pomoc w kierowaniu osób potrzebujących do
placówek leczenia odwykowego,

-

-

-

członkowie GK ds.
RPA
Koordynator WG ds.
RPA
Szkoła
CKiT
koordynator WG ds.
RPA
pedagodzy szkół
dyrektorzy szkół

członkowie GK ds.
RPA
koordynator WG ds.
RPA
Komisariat Policji w
Głuszycy
Komenda Powiatowa
koordynator WG ds.
RPA
Pracownicy CKiT w
Walimiu

koordynator WG ds.
RPA
członkowie Komisji
ds. RPA
pracownicy Punktu
Konsultacyjnego

3
Id: BC88A0A0-C65B-4002-9E79-DFB0DDAEF7A5. Podpisany

Strona 3

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/219/2017
Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA TERENIE GMINY WALIM na rok 2018

PLAN

6.300,00

Lp.

Zadanie

1.

Szkolenia

2.

•

Prowadzenie pogadanek, prelekcji, zajęć związanych
z profilaktyką i przeciwdziałaniem w zakresie
narkomanii w świetlicach środowiskowych oraz w
czasie wakacji i ferii zimowych
Umowy zlecenia

•
•

Działalność Punktu Konsultacyjnego w Walimiu w
ramach przeciwdziałania narkomanii i pomocy dla
rodzin z problemem narkomanii
Materiały edukacyjne
Umowy zlecenia

•

Zakup programów profilaktycznych
Teatrzyki, programy profilaktyczne

3.

4.

Id: BC88A0A0-C65B-4002-9E79-DFB0DDAEF7A5. Podpisany

Plan
500,00

200,00
200,00
4.100,00
100,00
4.000,00
1.500,00
1.500,00
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o narkomanii oraz ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi należy corocznie uchwalać program przeciwdziałania narkomanii, a w tym
także plan wydatków związanych z tym programem.
Program spełnia również wymogi Narodowego programu Zdrowia.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
Sporządził:
A. Młynarczyk
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