
UCHWAŁA Nr 142/XXI/12 
RADY GMINY W MOCHOWIE 
z dnia 30 listopada 2012 roku 

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii 

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

gminnym tekst jednolity ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późń. zm.1) oraz art. 10 ust. 

1 i 3 ustawy z dnia 10 stycznia 2012r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity 

Dz.U. z 2012r.  poz. 124 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Mochowo  w 

brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  od 01.01.2013r. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 

220,   Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 

149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567. 



 

                                                                                      ZAŁĄCZNIK  
                                                                                      do Uchwały 142/XXI/12 
                                                                                      Rady Gminy w Mochowie 
                                                                                       z dnia 30 listopada 2012 roku 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zwany dalej "gminnym programem", 

został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz.U. z 2012r. poz. 124), która określa zadania gmin i sposoby ich 

realizacji. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy "Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań 

własnych gminy". W szczególności zadania te obejmują: 

 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 prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, 

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

 4.wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

 5.pomoc społeczną 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. 

Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomani, uchwalanego przez Radę Gminy i realizowanego przez 

Urząd Gminy w Mochowie. 



Gminny program ma na celu zapobieganie powstawania problemów narkomanii, 

zmniejszanie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów 

niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 

Zadania 

Działania gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii  będą ukierunkowane na: 

 I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 

1. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób 

uzależnionych, szczególnie dzieci i młodzieży, współuzależnionych, dzieci z tych 

rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie i sprawców przemocy. 

2. Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób 

uzależnionych i ich rodzin oraz prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie 

wiedzy o szkodliwości narkotyków. 

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

psychospołecznej i prawnej. 

1. Finansowanie wybranych usług i programów realizowanych przez placówki 

interwencyjno - pomocowe, profilaktyczno - pomocowe i wspomagające proces 

readaptacji społecznej dla osób uzależnionych, członków rodzin z problemem 

narkomanii oraz osób dotkniętych przemocą domową. 

2. Wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej i kompensacyjnej w 

placówkach przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka np. w świetlicach i 

ośrodkach socjoterapeutycznych; rozszerzenie dostępności do tego typu oferty 

poprzez dofinansowanie wybranych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i 

młodzieży. 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a 

także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

 

 



 

1. Organizowanie i prowadzenie we wszystkich szkołach i placówkach oświatowo - 

wychowawczych na terenie gminy, programów profilaktycznych, dla dzieci i 

młodzieży oraz ich rodziców. 

2. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z 

profilaktyką narkotykową i rozwiązywania problemów społecznych związanych z 

uzależnieniami. 

3. Dofinansowanie funkcjonowania świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży 

m.in. z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, w tym prowadzenie w nich zajęć 

profilaktyczno wychowawczych. 

4. Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów 

szkolnych, nauczycieli GKRPA. 

 IV.Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku 

publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; 

promowanie ciekawych działalności i inicjatyw społecznych. 

2. Nawiązywanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań 

profilaktycznych celem zapobiegania i przeciwdziałania rozprowadzaniu 

narkotyków wśród dzieci i młodzieży, przez dokonywanie kontroli miejsc 

szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych: lokale 

gastronomiczne, szkoły, place zabaw, dyskoteki, zabawy itp. 

3. Współpraca z Dyrektorami Szkół oraz nauczycielami w celu monitorowania 

przypadków rozprowadzania, posiadania oraz używania narkotyków przez 

uczniów. Podejmowanie stosownych działań w takich przypadkach tj. kontrola 

placówki przez policję, rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami. 

 

 

 

 



 V.Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie z środowiskiem 

lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

1. Nawiązanie ścisłej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu 

diagnozowania przypadków ubóstwa i patologii wywołanych używaniem 

narkotyków w rodzinach oraz przy tworzeniu struktur realizujących pomoc 

rodzinom zagrożonym narkomanią. 

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów 

abstynenta, centrów i klubów integracji społecznej. 

VI. Program jest finansowany z dochodów uzyskanych przez gminę za wydane 

zezwolenia  na sprzedaż napojów  alkoholowych i jest skorelowany z zadaniami 

zawartymi w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Zgodnie z art. 10 ust 1  i 3 ust. Ustawy o przeciwdziałaniu  narkomanii (jednolity tekst Dz.U. z  

2012r. poz.124) działań związanych z  przeciwdziałaniem narkomanii  należy do zadań własnych 

gminy w celu realizacji zadań Wójt opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomani. Zgodnie z art.10 ust.3 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwala Rada 

Gminy. 

 


