
UCHWAŁA NR XI/73/2019
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia  Gminnego  Programu Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2020 dla Gminy 
Rybczewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz. U .z 2019r., 
poz.506 z późn. zm.) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.,o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 
z 2019 r.,  poz.852 z późn. zm. ) Rada Gminy Rybczewice uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybczewice na rok 2020, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Rybczewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Rybczewice

Lech Miściur
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Załącznik do uchwały Nr XI/73/2019

Rady Gminy Rybczewice

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na rok 2020

Rozdział 1.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zwany dalej ,,Programem" dotyczy prowadzenia zadań 
własnych gminy określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii, a w 
szczególności: działalność edukacyjną , informacyjną i zapobiegawczą, kierowanie w przypadku potrzeby 
na leczenie osób uzależnionych, ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych. Założenia niniejszego 
Programu uwzgledniają wnioski z Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych.

Założenia ogólne Programu:

- Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki poprzez działalność informacyjną , edukacyjną oraz 
szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich 
opiekunów.

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z zagrożonych

uzależnieniem od narkotyków ,

- Udzielanie rodzinom , w których pojawi się problem narkomanii pomocy prawnej i psychologicznej,

- Współpraca  z instytucjami , organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, służącymi

rozwiązywaniu problemów narkomanii,

- Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom ,integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób ,

Rozdział 2.
Sposoby realizacji Programu

Poszczególne zadania w Programie będzie realizowane w szczególności poprzez:

- organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień w szkole  na terenie gminy,

- podejmowanie działań promujących programy profilaktyczne,

- wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji w szkołach i innych instytucjach na terenie gminy.

- zwiększanie wiedzy mieszkańców gminy Rybczewice na temat problemów związanych z używaniem 
środków  psychoaktywnych oraz przeciwdziałaniu narkomanii poprzez np. plakaty ,prelekcje i inne formy,

- utworzenie bazy danych obejmujących placówki świadczące usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne ,

- -wspieranie uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych z zakresu terapii uzależnienia

od narkotyków i srodków psychoaktywnych;

- udział w szkoleniach  członków gminnych komisji , realizujących  Program,

- zakup i udostępnianie  publikacji książkowych i broszur i innych  materiałów edukacyjnych

młodzieży szkolnej , społeczności lokalnej i podmiotom realizującym zadania gminy Rybczewice   
w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 3.
Realizatorzy programu

- Realizatorem Programu jest Wójt Gminy Rybczewice za pośrednictwem Przewodniczącego Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Wykonawcy poszczególnych zadań będą dobierani zgodnie z kompetencjami na zasadzie zlecania zadań 
publicznych,

Id: 90C2E2A7-C0D1-49A6-8848-88A44C892957. Podpisany Strona 1



Rozdział 4.
Zasady finansowania Programu

Finansowanie realizacji zadań określonych w Programie dokonywane będzie ze środków

finansowych Gminy Rybczewice - opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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