
UCHWAŁA NR XVIII/258/2013
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część 
składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2011-2015 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 
149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012r., poz.567) oraz art.10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. , poz. 124) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Krapkowice na rok 2013, stanowiący część 
składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2011-2015, jako 
załącznik Nr 1 niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Witold Rożałowski 
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Załącznik nr 1
Do Uchwały nrXVIII/258/2013

Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 13 luty 2013r

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Krapkowice na 2013 rok

stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie
Krapkowice na lata 2011-2015

WPROWADZENIE
Narkomania (z greckiego narke – odurzenie, mania – szaleństwo), patologiczne zjawisko

społeczne, uzależnienie spowodowane krótszym lub dłuższym zażywaniem leków (głównie

przeciwbólowych środków narkotycznych) albo innych środków uzależniających (narkotyki, leki

uspokajające i psychotropowe).

Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia

publicznego, szczególnie w kontekście chorób zakazanych tj. HIV, zakażenie wirusem żółtaczki

typu B i C, infekcje przenoszone drogą płciową. Narkomania wiąże się też z innymi problemami

społecznymi takimi jak; ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, bezdomność oraz inne uzależnienia,

wywołuje negatywne następstwa kryminalne

Z badań wynika, że zjawisko narkomanii jest nadal jednym z poważniejszych negatywnych

zjawisk społecznych Polsce. Szczególnie narażone na nie są dzieci i młodzież, głównie z powodu

lekceważenia problemu i panująca modę na zażywanie substancji psychoaktywnych. Młodzi

ludzie mają dość beztroski stosunek do problemu używania narkotyków i zjawiska narkomanii.

Nadal jest moda na zażywanie substancji uzależniających, traktowanych jako element zabawy,

relaksu, rozrywki, pomocy w nauce, wspomagania przeżyć i doznań.

    Narkomania jest przyczyną tragedii wielu młodych ludzi i ich rodzin. Stanowi poważne

zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa.

Aktem prawnym, na podstawie, którego prowadzi się realizację działań na szczeblu lokalnym

jest gminny program przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział I

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. Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:

a. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r (Dz. U. z 2012r. , poz. 124.)

b. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1356.)

c. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005

r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz.

842 z 2011 r. Nr 149, poz. 887.)
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d. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,

poz.1362, Dz. U. Nr 202 poz.1551, Dz. U. Nr 219, poz. 1706, Dz. U. Nr 221, poz. 1738 r.,

z 2010 r. Dz. U. 28 poz. 146, Dz. U. 40 poz. 229, Dz. U. 81 poz. 527, Dz. U. 125 poz.842,

nr 217 poz.1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012r.

Dz. U. poz.579, Dz.U.poz.1544, Dz. U. poz. 1548.)

3. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez:

a) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą.

b) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych.

c) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

W szczególności zadania te obejmują:

a. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i

osób zagrożonych uzależnieniem.

b. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i

prawnej.

c. 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.

d. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących

rozwiązywaniu problemów narkomanii.

e. 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 II

Postanowienia ogólne

1. Podjęcie działań mających na celu: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,

edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży, rozwój edukacji

publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i wyspecjalizowanych służb

w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii.

2. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przede wszystkim

przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.

3. Stworzenie 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
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innych używek, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

4. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec

narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizacje

nowoczesnych programów profilaktycznych.

5. Organizowanie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży

szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.

Rozdział III

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem

1. Działania podejmowane są przez:

a) Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Krapkowicach.

b) funkcjonujący Punkt Konsultacyjno-Terapeutycznyw Krapkowicach Oś. XXX 23;

( terapeuta ds. narkotyków)

c) świetlice środowiskowe.

d) szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze realizujące programy profilaktyczne,

e) Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach.

f) Poradnię Leczenia Uzależnień, Policję, Straż Miejską.

g) współpraca z organizacjami społecznymi, kościołami w zakresie przeciwdziałania

narkomanii.

2. Główne zadania profilaktyczne:

a) udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom

uzależnionym i ich rodzinom, terapii i rehabilitacji w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym

przez terapeutę ds. narkotyków.

b) zwiększenie współpracy ze szkołami w zakresie profilaktycznych spotkań z uczniami i kadrą

nauczycielską przez terapeutę ds. narkotyków

c) tworzenie i wspomaganie funkcjonowania grup wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od

narkotyków;

d) funkcjonowanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży,

Rozdział IV

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży

1. Organizowanie i prowadzenie w szkołach i świetlicach na terenie gminy, programów

profilaktycznych, dla dzieci młodzieży oraz ich rodziców.

2. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.

3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką
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narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.

4. Tworzenie warunków do rozwoju organizacji młodzieżowych, kół zainteresowań i innych form

działalności pozalekcyjnej, będących korzystną ofertą zagospodarowania czasu wolnego.

5. Promowanie 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. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów oraz imprez organizowanych na

terenie gminy.

7. Wspieranie działań profilaktycznych na temat eksperymentowania z narkotykami głównie

w szkołach wiejskich.

Rozdział V

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom

uzależnionym i ich rodzinom

1. Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, propagujących zdrowy

styl życia.

2. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w

zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Postanowienia końcowe

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

2. Finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani ujęte jest w

preliminarzu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

3. Realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii powierza się Ośrodkowi Pomocy

Społecznej w Krapkowicach.

Strona 4Id: 5D582467-6D22-47E5-B567-FB18E68C0FA1. Uchwalony
—————————————————————————————————————————————————————————




