Uchwała Nr 232/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji na 2017 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art.10 ust.1 - 4 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) oraz rozdziału VI. ust. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 –
2020 (Dz. U. z 2016 poz. 1492) i art.17 ust.1 pkt.1, art. 110 ust.4 i 10 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) Rada Gminy Opatówek
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok - program
wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.
§4
Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2017 r.

Załącznik do Uchwały Nr 232/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 20 grudnia 2016 r.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
GMINY OPATÓWEK NA 2017 ROK
Podstawą prawną w Polsce do działań w tym zakresie jest Ustawa
o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.).
Ustawa łączy się z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, która zabezpiecza środki finansowe na realizację programu, pochodzące
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kluczowym aktem
prawnym, na podstawie, którego prowadzi się realizację działań na szczeblu lokalnym jest
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na 2017 r. Podstawę działań
związanych z zapobieganiem narkomani stanowi Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492).
Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020, jest
wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz
zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.
Głównym celem gminnego programu jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Zadania ujęte w nim skoncentrowane
są na rozwijaniu i popieraniu działalności edukacyjnej, informacyjnej podejmowanej w celu
informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii oraz prowadzeniu działalności
wychowawczej i zapobiegawczej.
Diagnoza
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Gminy Opatówek została zrealizowana
w 2014 r. Uzyskane wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy Opatówek
w kontekście problematyki uzależnienia od narkotyków zostały zamieszczone w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Opatówek na rok 20151.
W gminie Opatówek podejmowanych jest szereg działań profilaktycznych skierowanych
zarówno do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.
Rok 2015 w gminie Opatówek to kontynuacja zadań realizowanych w latach
ubiegłych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii między innymi:
Nazwa
przedsięwzięcia

Podmiot
Podmiot
Adresaci
realizujący współpracujący projektu
(liczba
Odbiorców)
GOPS
Zespół Szkół
- uczniowie
Opatówek w Rajsku
- 64 osoby
„Pro
- rodzice
Integro”
- 33 osoby
Łódź
- nauczyciele

Program
profilaktyki
zintegrowanej pt.
„Archipelag
Skarbów” dla
uczniów z klas
gimnazjalnych i ich
rodziców oraz
nauczycieli.
Rozpowszechnienie GOPS
bezpłatnych
Opatówek
publikacji
1

Szkoły z terenu
gminy
Opatówek

Źródła
finansowania
oraz wysokość
kosztów
Gminny
Program
Przeciwdziałania
Narkomanii
Gminy
Opatówek
na 2015 rok
- 4.230,00 zł

- uczniowie
Gminny
- rodzice
Program
- społeczność lokalna Przeciwdziałania

Uchwa a nr 21/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2014 roku

pozyskanych z
Krajowego Biura
ds.
Przeciwdziałania
Narkomanii.

Komisariat
Policji

- liczba publikacji
682

- rodzice
- 106 osób

Wywiadówka
profilaktyczna
dla rodziców.

GOPS
Opatówek

Zespół Szkół
w Rajsku

Szkolenie
"Dopalacze, inne
narkotyki, alkohol współczesne
wyzwania".

GOPS
Opatówek
ETOH
Poznań

Świetlica
Środowiskowa
SŁONECZKO
w Opatówku

Publikowanie
materiałów
dotyczących
profilaktyki,
przeciwdziałania
narkomani poprzez
stronę internetową
gminy Opatówek

GOPS
Opatówek

Urząd Gminy
w Opatówku

Narkomanii
Gminy
Opatówek
na 2015 rok
- bez kosztów

Gminny
Program
Przeciwdziałania
Narkomanii
Gminy
Opatówek
na 2015 rok
- 100,00 zł
- członkowie GKRPA Gminny
w Opatówku
Program
- członkowie Zespołu Przeciwdziałania
Interdyscyplinarnego Narkomanii
w Opatówek
Gminy
- 20 osób
Opatówek
na 2015 rok
- 200,00 zł
- liczba publikacji
Gminny
-2
Program
Przeciwdziałania
Narkomanii
Gminy
Opatówek
na 2015 rok

Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Kaliszu wskazał, że nie ma możliwości
podania liczby postanowień o przymusowe leczenie w trybie ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii wobec osób z tereny gminy Opatówek w latach 2011 - 2015 (pismo z dnia
28.10.2016 r. nr L.dz. 213/16).
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokołówce poinformował, że
21 osób z terenu gminy Opatówek w 2014 roku odbyło leczenie w powyższej placówce
w związku z uzależnieniem od narkotyków, natomiast w 2015 r. leczenie realizowało 8 osób.
Liczba osób z terenu gminy Opatówek podejmujących leczenie z uzależnienia od narkotyków
zmalała o 61%.
Z porad ambulatoryjnych w związku z uzależnieniami od narkotyków NZOZ Poradni
Terapii Uzależnień w Kaliszu przy ul. Lipowej 5 w 2013 roku skorzystała 1 osoba (mężczyzna)
w kontekście dopalaczy; w 2014 roku skorzystały 2 osoby (mężczyźni)
w związku z uzależnieniem od narkotyków (byli to mieszkańcy gminy Opatówek).
Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed s. c. w Kaliszu przy ul. Majkowskiej13A
w 2014 roku leczył ambulatoryjnie 88 osób (ogółem), natomiast w 2015 roku leczył 102
osoby w związku z uzależnieniem od narkotyków. Liczba osób podejmujących leczenie
z uzależnienia od narkotyków wzrosła o 16%.
Komisariat Policji w Opatówku podaje, że w okresie od 01.01.2016 r. do 04.11.2016 r.
na terenie KP Opatówek nie popełniono przestępstw pod wypływem narkotyków.
W 2015 roku w Polsce przeprowadzono badania ESPAD za pomocą ankiety
audytoryjnej na próbie reprezentowanej uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek 15-

16 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek 17-18 lat). Celem projektu ESPAD
jest przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji
psychoaktywnych.
Marihuana i haszysz są najbardziej popularnymi narkotykami w Polsce, ale również w
Europie. Według ostatnich badań z 2015 roku populacji generalnej do używania tych
substancji przyznało się w Polsce 16,4% , a w ciągu ostatniego roku używało 4,7% badanych.
Podobne tendencje odnotowywane są w badaniach szkolnych. Wśród uczniów klas
młodszych na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechniania kontaktów
z narkotykami znajdują się marihuana i haszysz (25%), a na drugim leki uspokajające
i nasenne bez przepisu lekarza (17%). Wśród uczniów klas starszych na pierwszym miejscu
jest marihuana i haszysz (43%), a na drugim leki (17,9%). Po marihuanę i haszysz, podobnie
jak po inne substancje psychoaktywne, z wyłączeniem leków, częściej sięgają chłopcy niż
dziewczęta2.
Za wskaźnik aktualnego, ostatniego używania substancji przyjmuje się zwykle
używanie substancji w czasie 12 miesięcy przed badaniem. Marihuanę lub haszysz w czasie
12 miesięcy przed badaniem używało 19,2% uczniów z młodszej grupy (wśród chłopców 22,4
%, a dziewcząt 16,0%) i 31,5% ze starszej (wśród chłopców 37,3%, dziewcząt 26,3%).
Do eksperymentów z substancjami wziewnymi przyznało się 11,2% młodszych
badanych oraz 7,4% starszej grupy.
W 2014 r. przeprowadzony został międzynarodowy projekt badawczy, który miał na
celu opracowanie metod monitorowania problemu NSP w Internecie. Głównym źródłem
informacji na temat NSP3 wydają się fora internetowe. Największy odsetek respondentów
korzysta z nich w Holandii (86,9%), we Francji (68,8%) oraz w Czechach (50%). Najmniejszy
odsetek badanych, szukających informacji o NSP, odnotowano w Polsce - 28,7%. Następnym
i często wymienianym źródłem informacji na temat NSP, są znajomi lub rodzina (Holandia
51,3%, Czechy 46,8%, Francja 39,9%). W Polsce znajomych lub rodzinę wskazała prawie co
trzecia badana osoba (29,6%). Wyniki badania pokazują, że użytkownicy korzystają
z informacji znajomych za pośrednictwem portali społecznościowych czy komunikatorów
internetowych.
Gdzie szukałeś informacji o Nowych Substancjach Psychoaktywnych (Polska)

Źródło: Wyniki badań I-TREND
2

Malczewski A., "U'ywanie marihuany, substancji wziewnych oraz dopalaczy przez m odzie'",
Problemów nr 9, Fundacja ETOH, Warszawa 2016.
3
NSP - Najnowsze Substancje Psychoaktywne.
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Warto zwrócić uwagę na odpowiedź: "Nie potrzebuję żadnych informacji" lub "Nie
mam żadnych informacji". Największy odsetek wskazał na te odpowiedzi w Polsce. Co
czwarty polski użytkownik NSP nie potrzebował żadnych informacji, a prawie co trzeci nie
posiadał ich w ogóle (Holandia 0,5%, Czechy 12,9%). Wyniki badania pokazują, że warto
uruchamiać działania adresowane do użytkowników, dotyczących informacji i edukacji na
temat NSP (Internet, kampanie, broszury, ulotki).
Regulacja rynku za pomocą prawa karnego to propozycja co trzeciego respondenta
z Polski (31%) - prohibicja NSP. Blisko połowa badanych w Polsce nie miała wystarczającej
wiedzy dotyczącej szkód zdrowotnych związanych z używaniem NSP oraz na temat
bezpiecznej dawki. Problem NSP wymaga współpracy rożnych specjalistów z zakresu zdrowia
publicznego. W przypadku NSP są nie tylko kwestie używania prowadzącego do uzależnienia,
ale również inne problemy zdrowotne. Mogą wystąpić z dużą intensywnością, tak jak duża
liczba zatruć czy wystąpienie problemów psychicznych4.
W 2011 r. i w 2015 r. w ramach badania ESPAD uwzględnione zostały pytania
dotyczące używania "dopalaczy". Zmiany w używaniu wyglądają inaczej wśród chłopców:
w młodszej grupie nastąpił spadek z 13% do 11%, a wśród dziewcząt wzrost z 8% do 10%.
W starszej grupie wśród chłopców jest również spadek używania z 22 % do 16%, a wśród
dziewcząt stabilizacja (10%). Najczęściej badani używali mieszanek ziołowych, które
zawierają przede wszystkim syntetyczne kanabinoidy (10% młodsi, 12% starsi), w mniejszym
stopniu były to proszki, tabletki czy kryształki (3% młodsi, 4% starsi). Najbardziej popularnym
źródłem zaopatrzenia jest sklep stacjonarny (5% młodsi, 3% starsi). O ile odsetki osób
kupujących w sklepach wśród młodszych mocno się nie różnią (6%), to w przypadku
starszych nastąpił trzykrotny spadek z 10% w 2011 r. do 3% w 2015 r. Internet nie był
najbardziej popularnym źródłem zaopatrzenia według pomiaru z 2015 r. W ten sposób
"dopalacze" kupiły 3% młodszych badanych oraz 2% starszych. W inny sposób posiadanie
"dopalaczy" zadeklarowało 6% młodszych oraz 5 % starszych badanych.
Używanie dopalaczy kiedykolwiek w życiu (III kl. gimnazjum)

Źródło: badania ESPAD
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Malczewski A., "U'ytkownicy "dopalaczy" - wyniki bada5", Remedium nr 1, PARPA, Fundacja Etoh, 2016.

Używanie dopalaczy kiedykolwiek w życiu (II kl. szkół ponadgimnazjalnych)

Źródło: badania ESPAD
Badanie ESPAD zostało przeprowadzone w kilku województwach, przedstawiając jak wygląda
dystrybucja terytorialna w używania narkotyków. Wyniki dotyczące rozpowszechniania
używania
"dopalaczy"
powyżej
średniej
ogólnopolskiej
odnotowujemy
w zachodniopomorskim (13%), mazowieckim (12%). Najmniejszy odsetek w województwie
opolskim (8%). W przypadku starszej grupy wiekowej odsetki badanych wyższe od wyników
ogólnopolskich zostały odnotowane w województwie lubelskim (16%), a takie samo
w województwie śląskim (15%)5.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku na przestrzeni lat 2010 - 2014
dokonał zakupu i przekazał nieodpłatnie osobom zainteresowanym (anonimowo) testy
narkotykowe w następujących kwotach:
ZAKUP TESTÓW NARKOTYKOWYCH
GOPS Opatówek
ROK
KWOTA
2010
295, 86 zł
2011
182, 92 zł
2012
178,95 zł
2013
0,00 zł
2014
150,60 zł
Źródło: Dane GOPS Opatówek
Spadek wydatkowanych środków finansowych na zakup narkotestów, nie stanowi
podstaw uśpienia dla naszej czujności, a wręcz dyscyplinuje do podnoszenia świadomości
lokalnej społeczności w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Spektrum
substancji psychoaktywnych ulega ciągłemu poszerzeniu, skład i ciągła modyfikacja nie
pozwalają często na rozpoznanie oraz czynią mylne wyniki. Przedstawione informacje
wskazują, że problem używania środków psychoaktywnych ma charakter ogólnokrajowy
i obejmuje małe i duże gminy. Istotą konstruowania Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii jest określenie rodziny jako źródła dobrych doświadczeń i siły
w zapobieganiu uzależnieniom.
5

Malczewski A., "U'ywanie substancji psychoaktywnych przez m odzie'", Remedium nr 10,PARPA, Fundacja
Etoh 2016.

Obszary działań wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii mogą być
realizowane w różny sposób w odniesieniu do możliwości oraz lokalnych potrzeb. Program
skierowany jest nie tylko do osób uzależnionych od narkotyków, ale do całej społeczności
Gminy Opatówek.
Cele programu
- ograniczenie dostępności i używania narkotyków wśród dzieci i młodzieży
oraz związanych z tym problemów społecznych,
- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat związany z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,
- opóźnienie inicjacji narkotykowej,
- promocja zdrowego stylu życia,
- zminimalizowanie ryzyka kontaktu młodzieży ze środkami odurzającymi.
Przyjmuje się do realizacji następujące kierunki działań w 2017 r.
I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków.
Celem zadnia jest zapewnienie pomocy i wsparcia dla osób używających narkotyków,
członków ich rodzin, podnoszenie poziomu świadczonych usług, upowszechnianie
informacji na temat palcówek i programów dla osób uzależnionych.
Realizacja powyższego zadnia odbywać się będzie w szczególności poprzez:
Lp. Zadania
Wskaźniki
Realizator
Termin
realizacji
1. Finansowanie szkoleń i kursów
- liczba
GOPS
Cały rok
specjalistycznych dla pracowników
przeszkolonyc Opatówek
Gminnego Ośrodka Pomocy
h osób
Społecznej w Opatówku , członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w
Opatówku, członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
w Opatówku, druhów Jednostek OSP z
terenu gminy Opatówek, personelu
medycznego
z terenu gminy Opatówek, kadry
pedagogicznej ze szkół z terenu gminy
Opatówek.
2. Upowszechnianie informacji na temat - liczba
GOPS
Cały rok
placówek i telefonów zaufania,
informacji
Opatówek
udzielających pomocy osobom z
problemem narkotykowym.
II
Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i
edukacyjnej
w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym prowadzenie alternatywnych zajęć dla
dzieci i młodzieży
Celem zadania jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat narkomanii,
wzmacnianie postaw społecznych sprzyjających utrzymywaniu abstynencji od środków
psychoaktywnych i zastępczych wśród dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie
umiejętności psychospołecznych chroniących przed używaniem narkotyków.

Realizacja powyższego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
Lp.

Zadania

wskaźniki

realizator

1

Organizowanie i prowadzenie na
terenie szkół z terenu gminy
Opatówek oraz innych placówek
oświatowych zajęć
i programów profilaktycznych
i edukacyjno - rozwojowych dla
dzieci i młodzieży: a) "Wczesna
Profilaktyka - Program Cukierki"
b) "Archipelag skarbów"
c) "Trzy koła"
d "Przyjaciele Zippiego"
e) programy profilaktyki
uzależnień od substancji
psychoaktywnych
rekomendowane przez PARPA ,
KBPN, ORE.
Podejmowanie działań
o charakterze edukacyjnym
przeznaczonych do rodziców,
realizowanych podczas
wywiadówek szkolnych.
Szkolenia nauczycieli wszystkich
szkół
z terenu gminy Opatówek
w zakresie uzależnień, przemocy.
"Archipelag skarbów"
"Trzy koła"
"Przyjaciele Zippiego"
programy profilaktyki uzależnień
od substancji psychoaktywnych
rekomendowane przez PARPA,
KBPN, ORE.
Zakup, pozyskanie
i dystrybucja materiałów
edukacyjnych, filmów,
prenumerata czasopism
i publikacji.
Dożywianie dzieci i młodzieży
uczestniczących w zajęciach
socjoterapeutycznych,
profilaktycznych
i edukacyjno - rozwojowych.
Działalność profilaktyczna
edukacyjno - rozwojowa na rzecz
dzieci i młodzieży
z rodzin wysokiego ryzyka oraz
społeczności lokalnej w formie

-liczba uczniów
biorących udział
w zajęciach

GOPS
Opatówek

-liczba rodziców
biorących udział
w wywiadówkach

GOPS
Opatówek

W okresie
trwania
nauki
szkolnej

-liczba osób
przeszkolonych

GOPS
Opatówek

Cały rok

-liczba publikacji
i materiałów
edukacyjnoinformacyjnych

GOPS
Opatówek

Cały rok

- liczba dzieci
i młodzieży
korzystających
z dożywiania

GOPS
Opatówek

Cały rok

-liczba osób
uczestniczących

GOPS
Cały rok
Opatówek
Świetlica
Środowiskowa
SŁONECZKO

2.

3.

4.

5.

6.

Termin
realizacji
W okresie
trwania
nauki
szkolnej

7.

8.

9.

szkoleń, wycieczek, rajdów,
ognisk, festynów rodzinnych
z promocją zdrowego stylu życia,
turniejów sportowych i innych
imprez integracyjnych.
Przeprowadzenie diagnozy
dotyczącej lokalnych problemów
związanych
z uzależnieniami.
Zakup testów wykrywających
u dzieci, młodzieży i osób
dorosłych używania narkotyków.
Udostępnianie testów
nieodpłatnie dla rodziców,
opiekunów, osób dorosłych.
Publikowanie materiałów
dotyczących profilaktyki,
przeciwdziałania narkomani
poprzez stronę internetową
gminy Opatówek

w Opatówku

-opracowana
diagnoza

GOPS
Opatówek

II półrocze

- liczba testów
- wysokość
środków
wydatkowanych

GOPS
Opatówek

Cały rok

- liczba publikacji

GOPS
Opatówek
Urząd Gminy
w Opatówku

Cały rok

III Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Współorganizowanie z GOK, Świetlicą Środowiskową, OSP, szkołami, radami sołeckimi
imprez mających na celu promocję zdrowego stylu życia bez nałogów wśród mieszkańców
gminy: zabaw, życia rodzinnego i wypoczynku bez uzależnienia.
IV Sposoby realizacji.
1.Realizator
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
2. Partnerzy
- Placówki Oświatowe z terenu Gminy Opatówek
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku
- Świetlica Środowiskowa SŁONECZKO w Opatówku
- Parafie z terenu Gminy Opatówek
- Komisariat Policji w Opatówku
- i inne podmioty
V Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.
1. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub art.18¹ oraz art.11¹ ustawy
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) zostaną częściowo wydzielone na realizację Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opatówek na rok 2017.
2. Zakup materiałów biurowych celem obsługi Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii Gminy Opatówek na rok 2017.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi element realizowanych przez Gminę
Opatówek celów polityki społecznej ujętych w Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Opatówek.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 232/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2017 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii - program wchodzący w skład Gminnej Strategii i Rozwiązywania Problemów
Społecznych
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązała gminy do podejmowania działań
zmierzających do wspierania przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu
i usuwaniu następstw uzależnień od narkotyków, a także wspierania działalności w tym
zakresie organizacji pozarządowych. Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem
narkomanii należy do zadań własnych gmin i realizowane jest w postaci gminnego programu
przeciwdziałania narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy - wchodzącego
w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest sporządzony w oparciu o cele operacyjne
dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata
2016 - 2020.
Ustawa wskazuje gminne źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań
wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, którymi są dochody
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone przez
przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi. Opłaty te mogą być wykorzystane
wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być
przeznaczone na inne cele.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

