Zał. Nr 7 do protokołu
z III Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 17 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A Nr III/ 8 /2014
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2015 – 2016.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2012r. , poz.124) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze
zmianami)
Rada Gminy Budzyń u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20152016, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń oraz jednostkom
i osobom odpowiedzialnym za wykonanie zadań określonych w programie.
§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Budzyń do przedstawienia Radzie Gminy
w terminie do 31 marca 2017 r. raportu z realizacji programu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2015 r.

Załącznik do uchwały Nr III/ 8 /2014
Rady Gminy Budzyń z dnia 17.12.2014r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Budzyń
na lata 2015 – 2016
I.

GPPN i jego podstawy prawne.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Budzyń został
opracowany
w oparciu o:
1. Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. – t. j. z 2012 r.
poz. 124.
2. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii .
Art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi:
Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży. Podejmować będziemy takie działania : prowadzenie festynów w
połączeniu z kampanią anty narkotykową - zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów,
działania i współpraca
z organizacjami sportowymi , udzielanie
wsparcia
merytorycznego i materialnego . W pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych, przewidujemy również dożywianie dzieci uczestniczących w tych
zajęciach.
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym, tych
osób
z
wykorzystaniem
pracy
socjalnej
i
kontraktu
socjalnego,
6) współpraca z opieką społeczną i wymiana informacji w zakresie sytuacji rodzin
z problemami narkotykowymi.

II. STAN PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH W GMINIE BUDZYŃ.
Na podstawie badań problem uzależnienia od narkotyków w skali całego kraju
szacowany jest na liczbę 100 – 120 tysięcy osób, w tym 25 – 30 tysięcy uzależnionych od
opiatów. Jak wynika z powyższych danych problem uzależnienia od narkotyków w
gminie występuje w niewielkim odsetku. Nie zwalnia to jednak władz lokalnych z
działań profilaktycznych skierowanych do grup zagrożonych narkomanią.

Problemem związanym z narkotykami, który wymaga zdecydowanych działań
profilaktycznych jest ich zażywanie przez młodzież, eksperymentowanie z substancjami
psychoaktywnymi.
-2Z przeprowadzonych badań w Kraju wynika, że zdaniem dorosłych mieszkańców
gmin, zjawisko zażywania narkotyków przez młodzież uległo zwiększeniu – 54%
wskazań, 59% dorosłych zauważa pojawienie się i intensyfikację trendów związanych z
nowymi substancjami psychoaktywnymi dopuszczonymi do obrotu, czyli tzw.
dopalaczami.
Badana młodzież w kraju nie uznaje narkomanii, jako najważniejszego problemu
społecznego występującego lokalnie, poza badanymi szóstoklasistami którzy umieścili
narkomanie w trójce najważniejszych problemów społecznych. 62% uczniów szkół
ponad gimnazjalnych jest przeciwnych karaniu za posiadanie narkotyków na własny
użytek.
W trakcie badań 13% gimnazjalistów i 29% uczniów szkół ponad gimnazjalnych
przyznało, że kiedykolwiek w życiu zażywali narkotyki. Dominującym
środkiem psychoaktywnym wśród młodzieży w kraju jest marihuana ( 11%
gimnazjalistów i 29% uczniów starszych). Niepokojącym zjawiskiem jest jednoczesne
zażywanie narkotyków i alkoholu (9% gimnazjalistów i 11% uczniów starszych). Żaden
z uczniów klas szóstych szkół podstawowych nie przyznał się do zażycia narkotyku.
W badaniu pozyskano dane na temat dopalaczy. Do ich zażywania przyznało się 4%
gimnazjalistów, 5% uczniów klas II ponad gim. i 1% uczniów szkół podstawowych.
8% najmłodszych, 22% gimnazjalistów i 40% najstarszych uczniów przyznało, że zna
osobę, która sprzedaje narkotyki. 5% szóstoklasistów, 12% gimnazjalistów i 14%
uczniów szkół ponad gimnazjalnych stwierdziło, że w ich szkołach można kupić
narkotyki.
W latach 2011-2013 Komisariat Policji w Budzyniu wszczął 9, a w roku 2014
3 postępowania w
związku z nieprzestrzeganiem ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii.

III. Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Celem głównym GPPN na lata 2014 r. jest zapobieganie i ograniczanie używania
narkotyków i innych środków psychoaktywnych przez mieszkańców Gminy Budzyń,
a co za tym idzie spadek liczby młodych osób sięgających po narkotyki.
Celami szczegółowymi są:
1. Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego przez młodzież i dorosłych.
2. Wzmocnienie więzi rodzinnych.
3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci
i młodzieży.
4. Monitorowanie problemu narkotykowego na terenie gminy.

IV. Realizator i partnerzy Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest GMINA
BUDZYŃ.
Partnerami w realizacji GPPN są:
1. GKRPA w Budzyniu,

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu,
3. Organizacje pozarządowe i inne jednostki prowadzące działalność pożytku
Publicznego,
4. Policja,
5. Szkoły z terenu Gminy BUDZYŃ,
-36. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
7. Ministerstwo Zdrowia,
8.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
i inne instytucje zaangażowane w działalność na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania
narkomanii.

V. Sposoby realizacji celów szczegółowych.
1. Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego przez młodzież i osoby dorosłe.
Cel będzie realizowany poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych, służącej zapobieganiu narkomanii.
Planowane działania:
- wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie zagospodarowania czasu wolnego,
- poprawa bezpieczeństwa na istniejących placach zabaw i rekreacji,
- współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych,
- współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami realizującymi swe zadania związane z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień,
- udział w kampaniach, konferencjach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach
o charakterze profilaktycznym.
2. Wzmocnienie więzi rodzinnych.
Cel będzie realizowany poprzez udzielanie rodzinom, w których występują problemy
Narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, pomoc społeczną osobom
uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem
społecznym
integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, zwiększanie
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.
Planowane działania:
- udzielanie porad w punkcie konsultacyjnym osobom i rodzinom z problemem
Narkotykowym,
- zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych,
- prowadzenie edukacji publicznej,
- organizacja happeningów, pikników rodzinnych, festynów mających na celu integrację
rodzin.
3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do
dzieci i młodzieży.
Cel będzie realizowany poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży. Między innymi będą prowadzone zajęcia
sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działania na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i
socjoterapeutycznych, wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i

osób

fizycznych,

służących

rozwiązywaniu

problemów narkomanii.

Planowane działania:
- opracowanie i wdrożenie lokalnego programu profilaktycznego dla grup ryzyka,
przede wszystkim uczniów (gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych), związanego z
występowaniem zjawiska łączenia środków psychoaktywnych,
-4- wypracowanie działań zmierzających do ograniczenia zjawiska zażywania narkotyków
przez młodzież,
- szkolenie kadr z zakresu przeciwdziałania narkomani, a w szczególności z zakresu
nowych, legalnych środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy.
4. Monitorowanie problemu narkotykowego na terenie gminy.
Planowane działania:
- przeprowadzanie badań monitorujących problem narkotyków w gminie,
- udział w projektach służących monitorowaniu problemu narkotykowego, m.in.
„Lokalny monitoring-Wielkopolska”, mających na celu budowę systemu monitorowania
problemów narkotykowych na poziomie lokalnym,
- monitorowanie sytuacji związanej z nowymi substancjami psychoaktywnymi,
- zbieranie danych od instytucji działających na terenie gminy z zakresu narkomanii
(Policja, GOPS, szkoły itp.).

VI. Źródła finansowania GPPN.
1. Środki finansowe na realizację GPPN będą pochodziły z budżetu Gminy Budzyń
z wpływów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Środki finansowe pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
niewykorzystane w danym roku na realizację Gminnego Programu przechodzą do
wykorzystania w GPPN.
W roku 2015 planuje się środki w wysokości 4.000,- zł.

VII. Kontrola realizacji GKRPA.
Nadzór nad realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii sprawuje
Wójt Gminy i Pełnomocnik Wójta Gminy Budzyń.
Pełnomocnik składa Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania i realizacji Gminnego
Programu do końca I kwartału za rok poprzedni.

