
Projekt

z dnia  16 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 14.114.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 04 kwietnia 2016r. r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U.2019.,poz.506 ze zm.), art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(t.j.Dz.U.2019, poz.852) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku. 
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Załącznik do uchwały Nr 14.114.2019
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 opracowano na podstawie art.18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 04 kwietnia 2016 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019.,poz. 506 ze zm.), 
art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.Dz.U.2019, poz. 1030 ze zm.) 
z uwzględnieniem celów operacyjnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii,  określonych 
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz.U.2016.1492). Wymieniona ustawa umożliwia 
samorządowi gminy prowadzenie lokalnej polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo - wychowawczej 
i zdrowotnej wobec osób uzależnionych. 

Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków i środków psychoaktywnych                    
i związanych z tym problemów poprzez:

- ograniczenie tempa wzrostu rozpowszechniania narkotyków,

- ograniczenie przestępczości związanej z używaniem narkotyków,

- ograniczenie zakażeń HIV, HCV i innych chorób,

- ograniczenie liczby zgonów wynikających z używania narkotyków,

- utrzymanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzepice realizowany jest przez Miejsko – 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zwany w dalszej treści M.G.O.P.S. we współpracy z:

- placówki oświatowe (szkoły przedszkola)

- Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwany w dalszej treści M.G.K.R.P.A.

- Ochotnicze Straże Pożarne w (Zajączkach Pierwszych, Zajączkach Drugich, Starokrzepicach, Krzepicach, 
Dankowicach, Kukowie i Kuźniczce).

- Komisariat Policji w Krzepicach

- Placówki Służby Zdrowia (Szpital Rejonowy w Krzepicach, Przychodnia Rejonowa w Krzepicach, Ośrodki 
Zdrowia - w Zajączkach i Starokrzepicach,

- Gminny Ośrodek Kultury,

- Szkolne Koła Sportowe, Klub Sportowy „Liswarta,”

- zaproszeni do współpracy szkoleniowcy

- Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii,

- Centrum Pomocy Rodzinie,

- Samorząd powiatu,

- Świetlice Środowiskowe.

Zadania:

1. Upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia                          
i profilaktyki narkomanii,

2. Upowszechnianie danych na temat rekomendowanych programów profilaktycznych oraz placówek 
prowadzących działalność profilaktyczną obejmującą problematykę narkomanii,

3. Prowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących problematyki narkomanii,

4. Wprowadzanie do szkół programów profilaktyki narkomanii dla dzieci i młodzieży.
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5. Zewidencjonowanie na poziomie województwa placówek leczniczych i rehabilitacyjnych

6. Upowszechnianie wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych.

Źródłem finansowym Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe pochodzące                      
z koncesji sprzedaży alkoholu. W związku z tym, że zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii są zbieżne z zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki                                    
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, środki finansowe na 
realizację tych  zadań zostają zapisane w harmonogramie działań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych   na rok 2020.

Gminny Program  Przeciwdziałania Narkomanii  na 2020 rok.
Harmonogram działań

Lp Główne 
kierunki 
działania

-Cele Formy realizacji Termin 
realizacji

Odpowie-
dzialny

1.Zakup i dystrybucja materiałów 
informacyjno- edukacyjnych dla potrzeb 
społecznych, instytucji i organizacji 
współpracujących w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii (szkoły, 
policja, służba zdrowia, straż pożarna).

na 
bieżąco.

M.G.K.R.P.
A.

2.Wspieranie programów w szkołach 
podstawowych, i średnich w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii.

na 
bieżąco.

M.G.O.P.S. 
i
M.G.K.R.P.
A

3.Upowszechnienie wiedzy tutejszego 
społeczeństwa na temat środków 
psychoaktywnych oraz możliwości 
zapobiegania narkomanii.

na 
bieżąco.

M.G.O.P.S. 
i
M.G.K.R.P.
A

4.Upowszechnianie materiałów 
informacyjno- edukacyjnych dla animatorów 
działań profilaktycznych w społeczności 
lokalnej.

na 
bieżąco.

M.G.O.P.S. 
i
M.G.K.R.P.
A

I Zwiększenie 
dostępności 
pomocy 
terapeutycznej 
i 
rehabilitacyjn
ej dla osób 
uzależnionych 
od 
narkotyków i 
osób zagrożo-
nych 
uzależnie-
niem.

1. 
Zwiększenie 
zaangażowani
a społeczności 
lokalnych w 
zapobieganie 
zażywania 
środków 
psychoaktywn
ych.

5.Prowadzenie kampanii edukacyjnych 
obejmujących problematykę uzależnień.

na 
bieżąco.

M.G.O.P.S. 
i
M.G.K.R.P.
A

1.Zewidencjonowanie zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzących leczenie i 
rehabilitację oraz programy ograniczenia 
szkód zdrowotnych narkomanii. 

na 
bieżąco.

M.G.O.P.S. 
i
M.G.K.R.P.
A

2.Udzielanie informacji dotyczącej 
problematyki narkomanii,  wychodzenia z 
nałogu i form leczenia.

na 
bieżąco.

M.G.O.P.S. 
i
M.G.K.R.P.
A

II Udzielenie 
rodzinom  w 
których 
występują pro 
blemy  
narkomanii 
pomocy 
psychospo-
łecznej i 
prawnej

Ograniczenie 
szkód 
zdrowotnych, 
leczenie, 
rehabilitacja 
osób 
uzależnionych
.

3.Wspieranie działań istniejących Świetlic  
Środowiskowych w Gminie Krzepice

na 
bieżąco.

M.G.K.R.P.
A

1.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 
sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieży.

na 
bieżąco.

M.G.K.R.P.
A

III Prowadzenie 
profilaktyczne
j działalności 
informacyjnej, 
edukacyjnej 
oraz 

Upowszechni
anie wiedzy w 
zakresie 
promocji 
zdrowia.

2.Współpraca z Policją w zakresie 
interwencji w środowiska narkomanów oraz 
osób zagrożonych narkomanią.

na 
bieżąco.

M.G.O.P.S. 
i
M.G.K.R.P.
A
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3.Organizowanie i prowadzenie na terenie 
szkół i innych placówek oświatowo-
wychowawczych programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

na 
bieżąco.

M.G.K.R.P.
A

4.Wypełnianie czasu wolnego dzieciom i 
młodzieży w czasie ferii i wakacji.

na 
bieżąco.

M.G.K.R.P.
A

5.Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu 
życia w ramach profilaktyki uzależnień

na 
bieżąco.

M.G.K.R.P.
A

szkolenio-wej 
w zakresie 
rozwiązywani
a problemów 
narkomanii, w 
szczególności 
dla dzieci i 
młodzieży.

6. Tworzenie warunków do wypoczynku 
dzieciom i młodzieży w ramach profilaktyki 
uzależnień. 

na 
bieżąco.

M.G.K.R.P.
A

1.Zwalczanie handlu narkotykami zwłaszcza 
w szkołach, miejscach spotkań młodzieży.

na 
bieżąco.

M.G.K.R.P.
A

2.Współpraca z Policją i innymi służbami 
porządkowymi w zakresie rozwiązywania 
problemów patologii społecznej.

na 
bieżąco.

M.G.O.P.S. 
i
M.G.K.R.P.
A

3.Edukacja społeczna, psychologiczna, 
prawna w zakresie narkomanii.

na 
bieżąco.

M.G.K.R.P.
A

IV Wspomaganie 
działalność-ci 
instytucji, 
stowarzyszeń 
i osób 
fizycznych 
służącej 
rozwiązywani
u problemów 
narkomanii  i 
przeciw-
działaniu 
temu zjawisku 

Ograniczenie 
dostępu do 
środków 
psychoaktywn
ych dzieciom 
i młodzieży.

4. Szkolenie osób realizujących zadania w 
zakresie narkomanii: członków G.K.R.P.A., 
pracowników szkół i placówek oświatowych, 
pracowników O.P.S., funkcjonariuszy 
policji, pracowników służby zdrowia, 
ochotniczych straży pożarnych.

na 
bieżąco.

M.G.O.P.S. 
i
M.G.K.R.P.
A

1.Pomoc społeczna osobom uzależnionym i 
rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

na 
bieżąco.

M.G.O.P.S. 
i
M.G.K.R.P.
A

2. Integrowanie osób uzależnionych ze 
środowiskiem lokalnym.

na 
bieżąco.

M.G.O.P.S. 
i
M.G.K.R.P.
A

V Pomoc 
społeczna 
osobom 
uzależnionym i 
rodzinom osób 
uzależnionych 
dotkniętych 
ubóstwem     i 
wykluczeniem 
społecznym. 
Integrowanie ze 
środowiskiem 
lokalnym.

Zmniejszenie 
skali ubóstwa, 
celem 
zapewnienia 
podstawowyc
h potrzeb 
społecznych i 
życiowych. 3. Stworzenie punktu konsultacyjnego dla 

realizatorów programów przeciwdziałania 
narkomanii.  

na 
bieżąco.

M.G.K.R.P.
A

1. Opracowanie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

IV kw. 
2020

M.G.K.R.P.
A

2. Realizacja zadań zaplanowanych na rok 
bieżący . 

na 
bieżąco.

M.G.K.R.P.
A

VI Działanie 
związane z 
obsługą 
organizacyjno
-techniczną 
Gminnego 
Programu 
Przeciwdziała
nia 
Narkomanii 
na 2020 r.

Realizacja 
zadań 
samorządu w 
oparciu o 
ustawę o 
„Przeciwdział
aniu 
Narkomanii”. 

3. Sprawozdanie z wykonanych zadań za rok 
poprzedni

Styczeń 
/luty 
2021

M.G.K.R.P.
A
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UZASADNIENIE

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 tworzy się na podstawie
art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 04 kwietnia 2016r. r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U.2019., poz.506 ze zm.), art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.Dz.U.2018., poz.1030 ze zm.) z uwzględnieniem
celów operacyjnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii, określonych w
Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz.U.2016.1492).

Sporządziła: Małgorzata Krzemińska
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