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UCHWAŁA  NR XIII/91/2015 

RADY GMINY MIELEC 

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Mielec na rok 2016 

 

Na podstawie art. 10  ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (t. j. Dz. U.  z 2012 r., poz.124 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) 

 
 

Rada  Gminy  Mielec 

postanawia co następuje: 

 

 

§ 1 

 
Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2016 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

  

 

 §  2 

 

Traci moc Uchwała Nr IV/29/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2014 r. roku w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 

2015 rok. 

 §  3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 

 

 §  4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 styczeń 2016 r. 

 

 

 

 

        PRZEWODNICZĄCY 

                RADY  GMINY MIELEC 

 

                     JAN KOŁODZIEJ 

 
 

 
 



                                                                                                                    

2 

 

 
                                                     Załącznik do Uchwały  

                                                                                                           NR XIII/91/2015 

                                                                                               Rady Gminy  Mielec 

                                                                                                           z dnia 17 grudnia 2015 r. 
 

 
 

GMINNY PROGRAM 
 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

W GMINIE MIELEC 

NA ROK 2016 
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Gminny program przeciwdziałania narkomanii został opracowany w oparciu o art.  

18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 

r., poz. 1515 ), w związku z art.10, ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.), z której między 

innymi wynika, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej,  

a w szczególności: 

 

 działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 

 ograniczanie szkód zdrowotnych. 

Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program 

Przeciwdziałania Narkomanii opracowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 

Zgodnie z art.10 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy przeciwdziałanie narkomanii należy do 

zadań własnych gminy, obejmujących: 

 

1. zwiększanie 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, 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 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.  

 

 

OPIS PROBLEMU 

 

Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe jest 

coraz większym problemem już nie tylko w miastach, ale i na wsi.  Problem ten dotyczy coraz 

młodszych grup wiekowych, a mit narkomana, który pochodzi z rodziny tzw. patologicznej 

jest już przeszłością. Narkotykami interesuje się młodzież z rodzin o różnym statusie 

społecznym, majątkowym, intelektualnym, często a tzw. dobrych rodzin. 

  

 

Badania wykonywane na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 
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pokazują m.in.: 

 

 obniżenie wieku inicjacji narkotykowej, 

 miejsca szczególnej dostępności narkotyków: szkoła, dyskoteka, bar, ulica, itd. 

 szeroki wachlarz narastających problemów związanych z narkotykami - 

doświadczanych przez młodzież tj. problemy z rodzicami, przyjaciółmi, w szkole; 

kłopoty z policją; seks bez zabezpieczenia; kłótnie i sprzeczki; przepychanki i bójki;  

 

 jako środek inicjacyjny badania wskazują: marihuanę, haszysz, środki uspokajające  

i nasenne, amfetaminę, lsd, ecstasy, 

 

 dużą znajomość działania różnych środków przez badanych, bez świadomości 

skutków negatywnych ich zażywania dla organizmu i funkcjonowania psychicznego  

i społecznego, 

 

 postawę akceptacji dla środków nielegalnych tj. marihuana, haszysz, amfetamina, 

ecstasy, 

 

 konieczność kształcenia i doskonalenia kadry i środowisk zainteresowanych 

podejmowaniem działań profilaktycznych w związku ze zmianami trendów i specyfiki 

problemu. 

 

 

 

Na przeciwdziałanie narkomanii składa się szereg działań z zakresu: 

1. szeroko rozumianego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, 

2. udostępniania osobom potrzebującym możliwości korzystania z konsultacji, pomocy 

psychologicznej, socjalnej, prawnej – dostosowanej do zdiagnozowanego problemu, 

3. upowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki treściowo 

dopasowanych do grupy odbiorców, 

4. koordynowanie działań profilaktycznych podejmowanych przez różne gremia 

społeczne 

5. promocji zdrowego stylu życia, 

6. szkolenia i doskonalenia osób zajmujących się pomocą dzieciom, młodzieży, osobom 

dorosłym z problemem uzależnień.  
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ROZDZIAŁ I 

Cel główny programu 

 Ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów.  

Cele szczegółowe programu 

1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania 

środków psychoaktywnych, 

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  

z używaniem środków psychoaktywnych, 

3. Pogłębienie wiedzy na temat psychospołecznych uwarunkowań narkomanii, 

4. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych, 

5. Zwiększenie liczby i zróżnicowania dostępnych programów profilaktycznych 

uwzględniających problematykę zapobiegania narkomanii, 

6. Opracowanie standardów postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i programów 

ograniczania szkód zdrowotnych, 

7. Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania 

szkód zdrowotnych poprzez rozwój specjalistycznych placówek i programów, 

8. Wprowadzenie systemu szkoleń dla personelu prowadzącego leczenie, rehabilitację  

i programy ograniczania szkód zdrowotnych, 

9. Ograniczenie dostępności narkotyków dla indywidualnych użytkowników, 

10. Poprawa współdziałania odpowiednich służb, 

11. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o narkotykach i narkomanii,  

 

 

ROZDZIAŁ II 

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Zadanie 1.  

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez: 

1. upowszechnienie informacji dot. adresów instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać  

z bezpłatnej pomocy psychologicznej  w konkretnych sytuacjach życiowych – 

informator, ulotki, 

2. współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem 

narkomanii, 

3. finansowania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej, prawnej dla 

osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 

4. prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć socjoterapeutycznych,  

5. podjęcie i rozwijanie współpracy z placówkami i instytucjami zajmującymi się 

pomocą psychologiczną, socjalną, prawną, interwencją, profilaktyką,  

6. Konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków (psycholog, 

terapeuta i inni specjaliści) w wyspecjalizowanych palcówkach. 
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Zadanie 2. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

1. Warsztaty dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mielec. 

2. Koordynowanie działań dotyczących pomocy rodzinom, w których występują 

problemy narkomanii, poprzez współpracę z Policją, GOPS, przedstawicielami 

ochrony zdrowia, szkołami, instytucjami i osobami fizycznymi realizującymi 

programy przeciwdziałania narkomanii. 

3. Zajęcia edukacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentującej z narkotykami, 

4. Poradnictwo i konsultacje w punktach konsultacyjnych, 

 

Zadanie 3. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży. 

 

1. Promocja zdrowego stylu życia, 

2. Opóźnienie inicjacji narkotykowej poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów 

związanych z używaniem  substancji psychoaktywnych, 
3. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i 

młodzieżą z rodzin, w których występuje problem narkomanii  

4. Organizowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych 

programów oraz przestawień profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

5. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli zajmujących się prowadzeniem zajęć 

profilaktycznych na terenie szkół podstawowych i gimnazjów. 

6. Przeprowadzanie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy 

związane z problemem narkomanii oraz współudział w ogólnopolskich kampaniach 

medialnych dotyczących tej tematyki. 

7. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp. dla 

dzieci i młodzieży w szczególny sposób eksponujący szkodliwość narkotyków. 

8. Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych (książki, kasety, 

płyty DVD, broszury, ulotki itp.) 

9. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach na terenie Gminy. 
10. Pomoc w organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży:  obozy 

socjoterapeutyczne, kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 
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Zadanie 4. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów przeciwdziałania narkomanii. 

1. Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, propagujących 

zdrowy styl życia.  

2. Wspieranie działalności podmiotów służących rozwiązywaniu problemów 

narkotykowych  poprzez dofinansowanie szkoleń, kursów zwiększających 

kompetencje w zakresie przeciwdziałania narkomanii i pomocy psychologicznej. 

3. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań 

profilaktycznych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:  

 przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,  

 dokonywanie stałych i seryjnych kontroli miejsc szczególnie narażonych na 

działalność dealerów narkotykowych: lokale gastronomiczne, szkoły, place 

zabaw, dyskoteki, itp. 

 

Zadanie 5 

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

1. Udzielanie wsparcia socjalnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. ( t. j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 163). 

 

ROZDZIAŁ III 

Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu,  

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu. 

3. Placówki oświatowe i inne podmioty, którym zlecone są zadania gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii. 

ROZDZIAŁ IV 

Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki 

finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie gminy w dziale 851 - ochrona zdrowia, 

rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii. 
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