UCHWAŁA NR XXVII/158/2017
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz. 224, poz. 437, poz. 1948 i poz. 2003) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuję się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok stanowiący załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Źródłem finansowania zadań niniejszego Programu są środki finansowe pochodzące z opłat za wydane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Preliminarz wydatków na realizację Programu stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/158/2017
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 stycznia 2017 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
I. Wstęp
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok określa sposób realizacji zadań
własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2016 r., poz. 224,
poz. 437, poz. 1948 i poz. 2003). Jest to kontynuacja działań realizowanych przez Gminę Warlubie
w latach ubiegłych. Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk, często
związany jest z innymi uzależnieniami, w tym przede wszystkim z alkoholem. W ostatnich latach wzrosło
wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi
i innym środkami ogólnie nazywanymi narkotykami. Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest
w obserwowanym wzroście ich występowania i dostępności. Na terenie Gminy Warlubie nie odnotowano
żadnych sytuacji.
Do szkół na terenie gminy uczęszcza ponad 800 dzieci. Na terenie gminy znajdują się dwie
szkoły podstawowe, jeden zespół szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum). Młodzież po gimnazjum
przeważnie podejmuje dalszą naukę w szkołach w Grudziądzu i w Nowem, co stwarza dodatkowe
zagrożenie w postaci dużo łatwiejszego dostępu do środków uzależniających. Mając świadomość
istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające do
ograniczenia rozpowszechniania środków psychoaktywnych. W związku z tym opracowano Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
II. Realizacja Programu
Adresaci Programu
Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Warlubie, a w szczególności następujące grupy
osób:
1) Dzieci i młodzież szkolna (w tym dzieci ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii),
2) Rodziny oraz najbliższe otoczenie osób z problemem narkotykowym.
Określenie zasobów instytucjonalnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii
Na terenie Gminy Warlubie rozwiązywaniem problemów związanych z używaniem narkotyków
zajmują się:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Gminny Punkt Konsultacyjny,
3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
4) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
5) Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji,
6) SPZOZ Gminna Przychodnia,
7) Świetlice środowiskowe,
8) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe,
9) Komisariat Policji w Nowem - Punkt Przyjęć Interesantów w Warlubiu,
10) Placówki oświatowe.
Źródła finansowania Programu
Finansowanie realizacji zadań określonych w Programie będzie dokonywane w ramach
posiadanych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
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alkoholowych. Wydatki przeznaczone na realizację zadań Programu ujmuje się w planach
budżetowych gminy na 2017 r. w dziale 851 - ochrona zdrowia rozdział 85153 - przeciwdziałanie
narkomanii.
Stały monitoring zadań realizowanych merytoryczno - finansowych realizowany jest przez
Koordynatora wdrażania Programu.
Główne cele, zadania i metody realizacji Programu
Głównym celem Programu jest profilaktyka i ograniczenie dostępności i używania narkotyków
poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy. I tak w zakresie:
1) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem:
- informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanie ulotek, plakatów i broszur na temat
narkomanii oraz możliwości jej leczenia,
2) udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii lub rodzinom, którym zagraża problem
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej polegającej na:
- udzielanie informacji na temat placówek udzielających pomocy psychospołecznej prawnej osobom
z problemem narkotykowym oraz ich rodzinom.
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez m.in.
- organizowanie spotkań ze specjalistami ds. narkomanii - szkolenia, warsztaty,
- organizowanie przedstawień profilaktycznych w szkołach,
- promocja zdrowego stylu życia,
- działania profilaktyczne prowadzone przez szkoły: spotkania specjalistów z dziećmi, młodzieżą,
rodzicami, nauczycielami, wyjazdy na imprezy, organizowanie konkursów plastycznych i literackich
o tematyce antynarkotykowej,
- zakup materiałów profilaktycznych (ulotki, plakaty, filmy w celu zaprezentowania ich uczniom
podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych).
Wszystkie działania realizowane
przeciwdziałania narkomanii.

będą

z uwzględnieniem

zagadnień

dotyczących

III. Monitoring i ewaluacja
Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania
narkomanii zawartych w niniejszym programie prowadzi Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Podmioty chcące realizować zadania w ramach Gminnego Programu
zobowiązane są do złożenia swoich ofert.
Narzędzia ewaluacji Programu:
1) systematyczne zbieranie i analiza danych dotycząca realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii,
2) systematyczne sprawdzanie zadań pod względem jakości, czasu oraz efektywności,
3) sporządzenie raz w roku raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Monitoring realizacji Gminnego Programu prowadzony będzie poprzez:
1) sprawozdania wewnętrzne - sprawozdania finansowe i merytoryczne z realizacji Gminnego Programu
będzie przedstawiane Wójtowi Gminy i Radzie Gminy na początku kolejnego roku.
2) sprawozdania zewnętrzne dla Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii za pośrednictwem Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu.
Niniejszy dokument po uchwaleniu przez radę Gminy powinien zostać opublikowany na stronie
internetowej, a ponadto przekazany uczestnikom procesu planowania oraz wszystkim jednostkom
i instytucjom, których działalność może przyczynić się do realizacji Programu.
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IV. Zakończenie
Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Warlubie na 2017 rok jest elastycznym
Programem. Zakres działań może być zweryfikowany ze względu na wysokość środków finansowych
przeznaczonych na ich realizację. Dopuszcza się rozszerzenie zadań przy zwiększonej dostępności
środków finansowych bądź ich zmniejszenie przy zmniejszających się opłatach za zezwolenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Wolan
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/158/2017
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 stycznia 2017 r.
Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
Lp
1.

2.

Wyszczególnienie zadań
Zakup materiałów i wyposażenia
zakup materiałów profilaktycznych - ulotki,
plakaty, filmy w celu zaprezentowania ich uczniom
podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
Zakup usług pozostałych
- organizowanie warsztatów, szkoleń, przedstawień
profilaktycznych w szkołach z uwzględnieniem
zagadnień dotyczących zapobiegania narkomanii
- promocja zdrowego stylu życia z uwzględnieniem
zagadnień dotyczących zapobiegania narkomanii

Planowane nakłady na
2017 r.

Dział
w Księgowości

1000,00

4210

1000,00

4300

2000,00
Razem

Przewodnicząca Rady Gminy
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Uzasadnienie
Samorządy Gminne z mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii są
odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów narkomanii w społeczeństwie lokalnym. W tym celu zgodnie
z art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Wójt Gminy Warlubie opracowuje projekt Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Program zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy uchwala Rada Gminy.
Uchwałą Nr XVII/80/16 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016 roku przyjęto Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, stąd konieczność kontynuacji w roku 2017 działań podjętych
przez Gminę Warlubie w latach poprzednich.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Wolan
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