UCHWAŁA NR XIV.104.2019
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.1)), art 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2019 r. poz. 852) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, zwany dalej Programem,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo
Jarosław Komorek

1) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815
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Załącznik do uchwały Nr XIV.104.2019
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 12 grudnia 2019 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Rozdział 1.
Wstęp
Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we
współczesnym cywilizowanym świecie i staje się poważnym problemem społecznym.
Narkomania powstaje na skutek zanikania tradycyjnych więzi społecznych, rodzinnych oraz osłabienia
funkcji wychowawczej rodziny i szkoły.
Obecnie narkotyki stały się elementem kultury młodzieżowej. Ten rodzaj środków odurzających
prowadzi do uzależnienia w krótkim czasie. Szczególnie dzieci i młodzież sięgają po narkotyki,
dopalacze. Robią to ze zwykłej ciekawości, dla „szpanu”, by zaistnieć w grupie albo zamanifestować
własną wolę. Dzieje się tak dlatego, że używanie tych substancji powoduje zwolnienie przewodnictwa
komórek nerwowych, co między innymi daje w efekcie subiektywne poczucie rozluźnienia i poprawę
nastroju. Młodzież w ten sposób próbuje pokonać swoje nieśmiałości, oddalić lęki i przywrócić wiarę
w siebie.
Nadużywanie środków odurzających staje się poważnym problemem nie tylko dla pojedynczych osób,
ale i dla całego społeczeństwa. Narkomania niesie za sobą wielkie ryzyko dla zdrowia publicznego,
szczególnie w kontekście chorób zakaźnych.
Podstawę prawną podejmowanych przez gminę działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii
stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto, zgodnie
z upoważnieniem zawartym w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
Rada
Ministrów przyjęła Narodowy Program Zdrowia. Jego elementem jest Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii, w którym wśród realizatorów zadań zostały wskazane samorządy gminne.
Niniejszy Program uwzględnia zadania wymienione w Narodowym Programie Zdrowia służące realizacji
celu operacyjnego „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”.
Aby zapobiegać powyższym zjawiskom należy dostarczać dzieciom i młodzieży jak najwięcej
pozytywnych bodźców i umiejętnie kierować ich czasem wolnym. Poprzez wczesną edukację na temat
uzależnień, należy uczulić młodych ludzi na niebezpieczeństwa jakie mogą pojawić się na skutek
zażywania środków odurzających oraz zaproponować im ciekawe formy spędzania czasu wolnego.
Cele i zadania określone w Programie inicjowane są i realizowane przez pełnomocnika ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Baruchowie.
Przedstawiony Program dostosowany jest do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia
określonych działań w oparciu o posiadane zasoby osobowe, instytucjonalne i finansowe.
Program adresowany jest do:
- uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowie;
- osób uzależnionych od narkotyków;
- rodzin dzieci i osób dotkniętych problemem uzależnień;
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- przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem uzależnień
(pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni i społeczni, policjanci,
pracownicy służby zdrowia, duchowni);
- wszystkich mieszkańców Gminy Baruchowo.
Rozdział 2.
Diagnoza
Istnieje poważna trudność w zebraniu danych statystycznych dotyczących problemu uzależnienia od
narkotyków. Zdajemy sobie sprawę, że zgromadzone informacje nie oddają w pełni obrazu
występującego na naszym terenie zjawiska narkomanii, ponieważ wspólną cechą charakterystyczną tych
zdarzeń jest trudność w ich ujawnianiu.
Z informacji uzyskanych z Komisariatu Policji w Kowalu wynika, że na terenie gminy Baruchowo w
2019 r. nie odnotowano przypadków posiadania, handlu lub zażywania narkotyków. Niemniej jednak,
należy uświadamiać młodzież i podejmować działania edukacyjne, by ograniczyć występowanie tego
zjawiska na terenie naszej gminy.
Rozdział 3.
Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej
W zakresie przeciwdziałania narkomanii gmina Baruchowo współpracuje z następującymi
instytucjami i osobami:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kuratorzy zawodowi i społeczni przy Sądzie Rejonowym we Włocławku,
- psycholog, terapeuta uzależnień,
- pedagog szkolny,
- Komisariat Policji w Kowalu,
- NZOZ Kłotno,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baruchowie,
- Parafia rzymsko – katolicka,
- Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków we Włocławku.
Rozdział 4.
Sposób finansowania Programu
Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe budżetu gminy stanowiące
dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesione przez podmioty
gospodarcze w 2020 r.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości dochody te stanowią dochód gminy.

Rozdział 5.
Cel główny Programu
Głównym celem Programu jest zwiększenie świadomości o zagrożeniach wynikających z zażywania
narkotyków i ich szkodliwości oraz zapobieganie wystąpienia tego zjawiska na terenie gminy.
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Rozdział 6.
Cele szczegółowe Programu
1. Cel szczegółowy:
Podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości oraz zagrożeń wynikających z używania
środków odurzających, substancji psychotropowych i innych substancji psychoaktywnych.
Zadania:
1) działania edukacyjne, adresowane do różnych grup odbiorców, w szczególności do dzieci, młodzieży
szkolnej i ich rodziców;
2) upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych,
pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem;
3) udział w kampaniach społecznych;
4) zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
5) finansowanie programów profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki
uzależnień.
6) finansowanie zajęć (warsztaty, prelekcje) prowadzonych przez specjalistę w zakresie profilaktyki
narkotykowej;
7) spektakle profilaktyczne.
2. Cel szczegółowy:
Współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
1) wspomaganie działających na terenie gminy grup i stowarzyszeń w realizacji działań edukacyjnych
i motywujących do zdrowego stylu życia.
3. Cel szczegółowy:
Zwiększenie skuteczności oddziaływania w zakresie edukacji i przeciwdziałania narkomanii.
1) finansowanie szkoleń dla osób realizujących zadania określone w Programie;
2) współfinansowanie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego
wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania narkotyków oraz umiejętności podejmowania
interwencji profilaktycznej i leczniczej;
3) zapewnienie dostępności do specjalistów i opieki zdrowotnej dla używających szkodliwie i osób
uzależnionych.
Rozdział 7.
Inne działania związane z realizacją Programu
1) organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów oraz innych form doskonalenia dla osób realizujących
zadania określone w Programie;
2) zwrot kosztów podróży dla osób uczestniczących w różnych formach szkoleń i kursów z zakresu
profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii;
3) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań określonych
w Programie;
4) zakup specjalistycznej literatury i prasy;
5) inne koszty związane z realizacją Programu.
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Rozdział 8.
Preliminarz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2020
Lp.
ZADANIA
KWOTA
1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
2.400,00
2 Działania edukacyjne i informacyjne
2.100,00
3 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup specjalistycznej literatury i prasy
800,00
4 Szkolenia, kursy dla osób realizujących zadania określone w Programie oraz zwrot
1.200,00
kosztów podróży
6.500,00
RAZEM

Id: 8A8F0006-DDCF-49A9-8C63-474C362EF6F7. Podpisany

Strona 4

