
 

Uchwała Nr III/17/2006 

Rady Gminy 

Leśna Podlaska 

  

z dnia 28 grudnia 2006 roku 

 

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2007. 

  

  

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

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 

roku Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), Rada Gminy Leśna Podlaska uchwala co 

następuje:  

  

§ 1 

 

Przyjmuje się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007” 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

  

§ 2 

  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leśna Podlaska.  

  

§ 3 

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  

 

  Ewa Kulińska    

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik do uchwały Nr III/17/2006  

Rady Gminy Leśna Podlaska  

z dnia 28 grudnia 2006 r. 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 NA ROK 2007. 

 

I. Wprowadzenie 

Narkotyki i narkomania są problemem społecznym, który stanowi wyzwanie 

cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Duże rozpowszechnienie używania środków 

psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane są 

obserwowane w różnych sferach życia społecznego. Łatwa dostępność do rynku 

narkotykowego stanowi szczególne zagrożenia dla ludzi młodych – dzieci i młodzieży.  

 

II. Cele i założenia programu. 

1. Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnego do 

istniejącej na terenie gminy skali potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu 

wyeliminowania lub przynajmniej redukcji czynników prowadzących do 

uzależnienia. 

2. Podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z 

używaniem środków psychoaktywnych, rzetelne dostarczenie wiedzy fachowej 

oraz informowanie o dostępnych formach pomocy. 

3. Uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych 

kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie 

uzależnienia od środków odurzających i narkotyków. 

4. Wypracowanie wśród dzieci i młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw 

wobec narkotyków. 

5. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkotyczne pomocy 

psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej. 

 

III. Główne kierunki działania. 

1. Chronienie przed uzależnieniami m.in. poprzez natychmiastową reakcję 

współpracujących ze sobą służb, instytucji i obywateli na wszelkie przejawy 

nieprzestrzegania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

2. Przeszkolenie rodziców w zakresie rozpoznawania narkotyków, postępowania, 

wykrywania wczesnych symptomów uzależnień oraz przekazywania w 

profesjonalny sposób właściwej wiedzy dzieciom i osobom dorosłym. 

3. Prowadzenie badań ankietowych w celu zdiagnozowania skali zjawiska 

narkomanii nam terenie gminy. 

4. Udzielenie pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom dzieci zaczynającym 

eksperymentować z substancjami narkotycznymi i uzależnionych od środków 

odurzających. 

5. Wprowadzenie problematyki zapobiegania narkomanii do tematyki zajęć 

wychowawczych we wszystkich szkołach na terenie gminy. 

6. Finansowanie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. 

7. Organizowanie wspólnie z innymi podmiotami i zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci i młodzieży. 

 



 

Zadanie 1.  

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, zapobiegawczej, 

edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

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

wychowawczych na terenie gminy, profesjonalnych programów 

profilaktycznych, dla dzieci młodzieży oraz ich rodziców. 

2. Zorganizowanie i dofinansowanie obozu terapeutyczno – wypoczynkowego dla 

dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze specjalnym programem zajęć 

terapeutycznych bądź profilaktycznych. 

3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych 

profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych 

z uzależnieniami. 

4. Zakup, opracowanie i wydawanie materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz 

materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach 

i innych placówkach oświatowych i wychowawczych i ośrodkach kultury. 

5. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i 

rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych 

substancji o działaniu odurzającym. 

6. Organizowanie narad, konferencji, imprez lokalnych dotyczących profilaktyki i 

rozwiązywania problemów o proweniencji narkotykowej. 

7. Przeprowadzenie okresowych badań i sondaży opinii publicznej, lokalnych 

diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny stan problemów i zagrożeń 

związanych z narkotykami, a także stan istniejących zasobów w sferze ich 

rozwiązywania oraz efektów dotychczas prowadzonych działań. 

8. Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów 

szkolnych, nauczycieli, wychowawców i psychologów – niezbędnych do 

prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. 

 

Zadanie 2.  

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, porady 

psychospołecznej i prawnej. 

1. Informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywających narkotyki. 

2. Wykrywanie zagrożeń narkotykowych występujących w rodzinach. 

3. Dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach 

dotkniętych problemem narkomanii. 

4.  Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i 

członków ich rodzin. 

 

Zadanie 3.  

Rozwój edukacji publicznej i szkoleń w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii. 

1. Współpraca ze szkołami w zakresie przekazywania nowoczesnej i profesjonalnej 

wiedzy na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii oraz 

działania różnych substancji narkotycznych. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz 

różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez: inicjowanie i 

organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych, organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy i 

wycieczki krajoznawcze, festyny trzeźwościowe, bale i dyskoteki bezalkoholowe. 



 

3. Współorganizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 

dla poszczególnych grup zawodowych z terenu gminy: oświaty, policji, pomocy 

społecznej, pracowników administracji samorządowej, zorganizowanie szkolenia 

lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stosowania 

metody wczesnego rozpoznawania wobec pacjentów biorących narkotyki. 

 

Zadanie 4.  

Podejmowanie skutecznych działań na rzecz zmniejszenia się nowych 

przypadków sięgania po narkotyki i inne substancje psychoaktywne 

zmniejszające świadomość, szczególnie przez dzieci i młodzież. 

1. Oddziaływania profilaktyczne w szkołach i placówkach oświatowo – 

wychowawczych na dzieci i młodzież z tzw. grup wysokiego ryzyka poprzez: 

Upowszechnienie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotycznej – 

plakaty, ulotki, informatory, organizowanie promocji filmów i książek, 

prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży, 

realizowanie warsztatów poprawiających funkcjonowanie społeczno – psychiczne 

dzieci i młodzieży – uczenie ich zasad radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 

życiowymi. 

2. Organizowanie spotkań z osobami mogącymi dać świadectwo swoich własnych 

traumatycznych przeżyć związanych z uzależnieniem narkotykowym oraz ze 

znanymi postaciami cieszącymi się powszechnym szacunkiem i autorytetem, 

których stanowisko wobec stosowania narkotyków i innych używek jest 

wyważone i racjonalne. 

3. Podejmowanie działań informacyjnych wśród rodziców. 

 

Zadanie 5.  

Nadzór nad uprawami roślin zawierających substancję, których używanie może 

prowadzić do narkomanii. 

1. Prowadzenie przez Urząd Gminy nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem zapisów 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w sferze prowadzenia legalnych upraw 

maku i konopi, które mogą być prowadzone na podstawie: zezwolenia wójta oraz 

umowy kontrakcji, zawartej przez prowadzącego uprawę z podmiotem 

gospodarczym prowadzącym kontraktację na podstawie zezwolenia wojewody 

właściwego dla miejsca położenia uprawy. 

2. Gmina prowadzi rejestr wydawanych zezwoleń na uprawę maku lub konopi 

włóknistych. 

3. Organizowanie cyklicznych spotkań z rolnikami w celu zapoznania ich z 

zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uświadomienia 

odpowiedzialności prawnej i moralnej płynącej z naruszenia tych przepisów, oraz 

zapoznania z następstwami będącymi wynikiem zarówno dystrybucji jak i 

zażywania narkotyków. 

4. Rozprowadzenie ulotek, czasopism, biuletynów i informatorów o tematyce 

związanej z narkomania wśród społeczności lokalnych. 


