
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/210/18 

RADY  GMINY  ŁOMAZY 

z dnia 27 marca 2018 roku 

 

w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Łomazy na 2018 rok 

 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) oraz art.10 ust. 1, 2 , 3 i 4 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.783, z późn. zm.) Rada 

Gminy Łomazy uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok” stanowiący 

załącznik  do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomazy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        Przewodnicząca Rady Gminy 

         

Małgorzata Derlukiewicz 



Załącznik  do uchwały 

Rady Gminy Nr XXIX/210/18 

 z dnia 27 marca 2018 r. 

 

G  M  I  N  N  Y 

PROGRAM   PRZECIWDZIAŁANIA   NARKOMANII 

NA   ROK    2  0  1  8 

 

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 783, z poźn. zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych 

gminy. 

 Diagnoza problemów w zakresie narkomanii i zażywania substancji 

psychoaktywnych w Gminie Łomazy  

 Narkomania obok alkoholizmu jest poważnym problemem społecznym w Polsce i w 

świecie. 

Liczba osób zażywających narkotyki i dopalacze ciągłe wzrasta, a skutki zażywania tych 

substancji, szczególnie przez młodzież, są bardzo groźne. 

W badaniu przeprowadzonym w 2016 na terenie Gminy Łomazy 21% respondentów 

odpowiedziało, że zna osoby, które przyjmują narkotyki lub dopalacze.  W środowisku lokalnym  

do najczęściej  stosowanych substancji należą dopalacze z uwagi na łatwy dostęp w sklepach 

internetowych. Popularne są także marihuana i haszysz oraz leki używane w celu odurzania się. 

Większość respondentów (96%) nie wie, gdzie można nabyć substancje psychoaktywne. 

 

Działalność samorządu w zakresie Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

w roku 2018 obejmować będzie: 

 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem. 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i osób 

zagrożonych uzależnieniem. 

 

 II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej.  

1. Edukacja publiczna  (przewodniki, ulotki, poradniki, broszury). 

2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci zagrożonych bądź uzależnionych 

od narkotyków  i środków psychoaktywnych. 

 



III. 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 pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.  

 

1. Organizowanie i prowadzenie w szkołach na terenie gminy programów i warsztatów 

profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców.  

2. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z problematyką 

narkomanii.  

3. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów  narkomanii dla nauczycieli i wychowawców, niezbędnych do 

prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. 

4. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 

5. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej – plakaty, ulotki. 

6. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

7. Organizacja dożywiania dzieci korzystających  z pozalekcyjnych programów opiekuńczo – 

wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

8. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków, dopalaczy  i innych używek oraz 

różnych form spędzania wolnego czasu poprzez inicjowanie i organizowanie imprez 

sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 

IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

1. Wsparcie finansowe instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych  realizujących 

zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii. 

2. Nawiązanie współpracy z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych 

w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży. 

V. Pomoc społeczna 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. 

1. Praca socjalna  prowadzona z osobami  uzależnionymi  oraz ich rodzinami    w zakresie 

rozwiązywania problemów  narkomanii  oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu. tych 

osób. 



2. Pomoc społeczna osobom uzależnionym  i rodzinom  tych osób dotkniętym  ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym  w zakresie integracji ze środowiskiem. 

 

VI. Finansowanie programu 

Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii  na 2018 r 

finansowana będzie z dochodów Gminy Łomazy pochodzących z  opłat  za korzystanie  z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Planowane środki  w budżecie Gminy Łomazy na realizację Programu w 2018 roku 

wynoszą  4.000 zł. 

 

VII. Realizatorzy Programu: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, we współpracy z następującymi podmiotami:  

1) Zespół Interdyscyplinarny, 

2) Szkoły i Przedszkole na terenie Gminy Łomazy, 

3) Organizacje pozarządowe 

4) Policja. 

 


