
         PROJEKT 

Uchwała Nr   

Rady Gminy Załuski 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie przyjęcia na rok 2021 Gminnego 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 2020 roku poz. 713 ze zm.) oraz art. 10 ust.1, ust.2 ust.3 

ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity - Dz.U. 

z 2020 roku poz. 2050) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w 

sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz.Uz 2016 roku poz. 1492) 

Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje: 

 

§1 

Przyjmuje się Gminny Program  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w brzmieniu 

załącznika nr 1. 

 

§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Załuski 

Agnieszka Dąbrowska 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr   Rady Gminy Załuski 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2021 

ROZDZIAŁ I 

CELE I ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII 

Cele ogólne: 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z używaniem środków 

odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych oraz 

środków zastępczych. 

2. Zmniejszanie rozmiarów istniejących problemów związanych z używaniem środków 

odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych oraz 

środków zastępczych. 

3. Podwyższanie kompetencji i zwiększanie innych zasobów niezbędnych do radzenia sobie z 

problemem zażywania środków uzależniających. 

Cele szczegółowe: 

1. Zmniejszanie rozmiaru szkód, jakich doznają młodzi ludzie w związku z sięganiem po 

narkotyki. 

2. Ochrona dzieci i młodzieży przed wchodzeniem w kontakt z narkotykami, uzależnianiem 

się. 

3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

4. Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego. 

5. Wzrost wiedzy mieszkańców gminy Załuski na temat środków odurzających, substancji 

psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych oraz 

negatywnych konsekwencji sięgania po te substancje. 

6. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. 

 



ROZDZIAŁ II 

ZASOBY LOKALNE UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 

PROFILAKTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach 

2. Kontraktowy Ośrodek Zdrowia w Załuskach 

3. Placówki oświatowe z terenu gminy Załuski- szkoły, przedszkola 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach 

5. Parafie rzymsko – katolickie obejmujące teren gminy Załuski 

6. Posterunek Policji w Załuskach 

7. Sąd Rejonowy w Płońsku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

8. Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej 

9. Centrum Zdrowia „Szansa” w Płońsku 

10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku 

11. Organizacje pozarządowe, np. stowarzyszenia z terenu gminy Załuski 

12.Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie 

 

ROZDZIAŁ III 

SPOSOBY REALIZACJI   GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII 

 

Zadanie 1 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób mających 

problem z narkotykami 

1.Poszerzenie zakresu dostępności niezbędnych oddziaływań edukacyjnych, profilaktycznych                                   

i terapeutycznych m.in. poprzez dyżur terapeuty uzależnień. 

2. Szkolenie członków GKRPA w celu poszerzenia ich wiedzy i kompetencji związanych z 

pomocą osobom używającym narkotyków. 

 

 



Zadanie 2 

Udzielanie rodzinom, w których występuje problem z narkotykami, pomocy 

psychospołecznej i prawnej 

1. Finansowanie wyjazdów na obozy terapeutyczne, kolonie dzieciom z rodzin z problemem 

narkotykowym. 

2. Edukacja publiczna w obszarze przeciwdziałania narkomanii – przewodniki, ulotki, broszury. 

3.Współpraca z Partnerami wymienionymi w Rozdziale II Programu oraz innymi w celu 

stworzenia optymalnych warunków dla efektywnego udzielania pomocy. 

4. Finansowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin z problemem narkotykowym objętych 

pomocą GKRPA w Załuskach. 

Zadanie 3 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, we współpracy z 

komisją ds. szkolnictwa, zdrowia, samorządności i porządku publicznego. 

1. Prowadzenie na terenie szkół i przedszkoli z terenu gminy Załuski programów 

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym dla rodziców. 

3. Dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli, członków GKRPA, pracowników socjalnych w 

obszarze profilaktyki narkotykowej. 

4. Organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dowóz na zajęcia 

i zawody sportowe. 

5. Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu – wyjazdy na basen, do kina, do teatru, na spektakle i koncerty z elementami profilaktyki 

narkotykowej, koła zainteresowań i inne. 

6. Dofinansowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka. 

7. Diagnozowanie i monitorowanie problemu narkotykowego w szkołach oraz na terenie gminy 

Załuski. 

8. Włączanie się w ogólnopolskie akcje oraz lokalne kampanie profilaktyczne. 

9. Propagowanie czasopism, ulotek, broszur i innych materiałów służących profilaktyce oraz 

promocji zdrowego stylu życia. 

 

 



Zadanie 4 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych – służących 

rozwiązywaniu problemów narkotykowych 

1.Wspieranie organizacji pozarządowych oraz samorządowych (szkoły, przedszkola), sołectw 

i innych w zakresie prowadzonych przez nie działań na rzecz rodzin z problemem 

narkotykowym. 

2. Propagowanie instytucji oraz osób wyspecjalizowanych w niesieniu pomocy dzieciom, 

młodzieży i dorosłym  w obszarze problemu narkotykowego. 

 

ROZDZIAŁ IV 

KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU 

Kontrola realizacji Programu odbywać się będzie poprzez przedstawienie Wójtowi Gminy 

Załuski oraz Radzie Gminy Załuski rocznego sprawozdania z realizacji Programu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Realizację zadań zawartych w niniejszym Programie powierza się Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Środki finansowe na realizację Programu zapewnione są w planach budżetowych gminy                           

w ramach wpłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach ustala 

szczegółowy zakres działań wynikających z Programu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminny Załuski 

Agnieszka Dąbrowska 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 10  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 

(tekst jednolity - Dz.U. z 2020 roku poz. 2050) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań 

własnych gminy. W celu realizacji tych zadań Wójt opracowuje projekt Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

W związku z zakończeniem obowiązywania Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii przyjętego na rok 2020, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.  

 


