
UCHWAŁA Nr III/21/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 19 grudni 2018 r. 

  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                               

na  lata 2019 - 2021 

  

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

(Dz. U. z  2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku  o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

  

§ 1. Uchwala  się Gminny  Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sochocin 

 na lata 2019-2021 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

  

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

  

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  

 

 

         

 

 

 

 

 

 



      Załącznik 
        do Uchwały Nr III/21/2018 

        Rady Gminy Sochocin 

        z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

 

  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sochocin na lata 2019 - 2021 

  

     Wprowadzenie 

  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii określa sposób realizacji zadań własnych 

określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i jest w swych 

założeniach spójny z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.             

Profilaktyka uzależnień stanowi jedno z poważniejszych wyzwań jakie stoją przed 

instytucjami publicznymi oraz samorządem lokalnym. Narkomania stała się zjawiskiem 

ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym 

cywilizowanym  świecie  i stała się poważnym problemem społecznym. Narkomania jest 

zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa oraz rodziny. Narkomania 

powstaje na skutek zanikania więzi społecznych, a zwłaszcza rodzinnych oraz osłabienia 

funkcji wychowawczej rodziny i szkoły. Jest przy tym przejawem trudności dojrzewania 

psychospołecznego oraz emocjonalnego młodzieży, a zażywanie narkotyków wywołuje 

problemy rodzinne, szkolne, zdrowotne oraz problemy  z prawem. 

 

Rozdział 1 

Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

  

§ 1. Celem strategicznym jest ograniczenie skali problemów związanych z uzależnieniem od 

narkotyków mieszkańców Gminy Sochocin.  Głównymi celami programu są: 

1)     podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa gminy Sochocin na temat narkomanii; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 

i informacyjnej; 

3) organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację akcji edukacyjnych, konkursów, 

imprez artystycznych i plenerowych; 



4)  doskonalenie grup zawodowych, które są zaangażowane w rozwiązywanie problemów 

narkomanii – nauczyciele, pedagodzy itp.; 

5)  ułatwienie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z pomocy 

psychospołecznej; 

6)  wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych związanych             

z przeciwdziałaniem narkomanii.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rozdział 2 

Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

  

§ 2. Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy 

Sochocin.                 

§ 3. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są realizowane przy      

współpracy z: 

1) Urzędem Gminy; 

1) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

3) Gminnym Ośrodkiem Kultury; 

4) Gminną Biblioteką Publiczną; 

5) Policją; 

6) Placówkami oświatowymi;                  

7) Kościołem Katolickim, Sądem, Kuratorami, Ośrodkami  Terapii Uzależnień, służbą 

zdrowia,  organizacjami  społecznymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, zakładami 

pracy oraz podmiotami, którym będę zlecone zadania na podstawie odrębnych przepisów.  

  

Rozdział 3 

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

 

§ 4. Zadaniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są: 

1. Organizowanie na terenie placówek oświatowych działań edukacyjnych  i prozdrowotnych 

tj.: 

a) prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży; 

b) organizowanie akcji promujących zdrowy styl życia; 



c) wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy realizowaniu programów    

profilaktycznych;  

d) dofinansowanie pobytu dzieci na koloniach i innych formach wypoczynku; 

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  z 

używaniem środków psychoaktywnych i możliwościach zapobieganiu temu zjawisku 

poprzez: 

 a) zakup literatury i ulotek informacyjnych na temat  przeciwdziałania narkomanii 

  i rozpropagowanie ich wśród społeczeństwa gminy; 

  b) organizowanie konkursów na temat przeciwdziałania narkomanii; 

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 

psychospołecznej; 4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 

oraz szkoleniowej         w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży poprzez udział w spektaklach i koncertach profilaktycznych. 

§ 5. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii są 

środki pozyskane z opłat za korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

  

Rozdział 4 

Sposób kontroli realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii 

 

§ 6. Kontroli realizacji Gminnego Programu dokonuje się na podstawie raportu. 

§ 7. Raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                 

i efektów realizacji, przedstawiany jest Radzie Gminy Sochocin w terminie do dnia 31 marca 

roku następnego po roku, którego raport dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr III/21/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                              

na  lata 2019-2021 

 

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

( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku                           

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.)   Rada Gminy uchwala 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Narkotyki uważa się powszechnie za niezwykle groźne substancje psychoaktywne, których 

używanie prowadzi do uzależnienia, poważnych negatywnych konsekwencji zdrowotnych, 

zaburzenia zdolności człowieka do normalnego funkcjonowania w życiu społecznym (szkoła, 

praca, rodzina itp.). Obecnie z narkotykami eksperymentują ludzie młodzi i bardzo młodzi. 

Przyczynia się do tego to, iż narkotyki oraz dopalacze stały się, wraz z nikotyną, wiodącą 

używką wśród młodego pokolenia. Biorąc pod uwagę dużą skalę zjawiska oraz zagrożenia 

jakie niesie dla zdrowia i rozwoju młodych ludzi używanie narkotyków, gminy prowadzą 

różnorodne działania profilaktyczne skierowane do określonych grup docelowych (dzieci 

i młodzieży, rodziców, nauczycieli). Działania te określane są w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii i dotyczą profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i reintegracji 

społecznej osób dotkniętych problemem narkomanii.           

 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  lata 2019-2021. 

 

        
  


