
UCHWAŁA NR XVII/110/2015
RADY GMINY JASŁO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  na   2016  rok

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r  o  samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity 
: ( Dz.U.  z  2015 r. poz. 1515),    art. 10  ust.3  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005 r  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  
( Dz.U. t.j.  z  2012 r,  poz.124  z  późniejszymi  zmianami )

Rada  Gminy  Jasło
uchwala, co  następuje  :

§ 1. Przyjmuje  się  Gminny  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  na   2016  rok dla  Gminy   Jasło  
stanowiący  załącznik    do  uchwały.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Jasło .

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/110/2015

Rady Gminy Jasło

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Celem Programu  jest realizacja zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uzyskanie tego celu wymaga realizacji wymienionych zadań :

Lp. Zadania - formy i sposób realizacji Termin i miejsce prowadzenia Realizator zadań Oczekiwane efekty działań
1.

2.

Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i 
zapobiegawcza,
szkolenie czlonków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki 
narkomanii,
prowadzenie akcji informacyjnej poprzez pogadanki i 
prelekcje dla dzieci i młodziezy w ramach zajęć szkolnych,
organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych 
dla dzieci, rodziców i pedagogów (zakup książek, literatury 
i innych materiałów na temat profilaktyki i przeciwdziałania 
narkomanii dla bibliotek szkolnych i gminnych oraz innych 
instytucji realizujących zadania związane z profilaktyką),
popularyzacja racjonalnego wykorzystania czasu wolnego 
poprzez organizowanie zajęć ograniczających możliwość 
dostępu do narkotyków poprzez przeprowadzanie i 
dofinansowanie akcji profilaktycznych takich jak: konkursy 
wiedzy, konkursy literackie, plastyczne, piosenki itp. na 
temat profilaktyki narkomanii.
Wspieranie i dofinansowanie wszelkich działań 
rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem,
przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia 
nadużywania alkoholu i narkotyków,
wzywanie na rozmowę osoby, co do których wystąpiło 

na bieżąco

na bieżąco
sołectwa w gminie,szkoły i 
placówki oświatowe w gminie
na bieżąco

na bieżąco
placówki upowszechniania 
kultury, szkoły i świetlice

na bieżąco

Wójt Gminy

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, policja, 
dyrektorzy szkół, wychowawcy 
klas

GKRPA, Urząd Gminy, 
Gminna Biblioteka Publiczna, 
Gminny Ośrodek Kultury, 
dyrektorzy szkół oraz inne 
orgasnizacje realizujące zadania 
związane z profilaktyką
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej

zapoznanie z obowiązkami 
wynikającymi z ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii

zapobieganie narkomanii wśród 
społeczności lokalnej

zapobieganie narkomanii  
wśród dzieci i młodzieży

przeciwdziałanie narkomanii, 
leczenie z uzależnienia od 
narkotyków
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3.

4.

zgłoszenie,
kierowanie osób uzależnionych na dobrowolne leczenie w 
Poradni Uzależnień, finansowanie dojazdów na terapię do 
poradni dla osób nie mających własnego źródła dochodu.

Pomoc psychologiczna, prawna, materialna dla rodzin 
dotkniętych problemami narkomanii, realizowana poprzez 
współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Wspomaganie działań instytucji, organizacji 
pozarządowych, osób fizycznych służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii.

na bieżąco, teren gminy

na bieżąco, teren gminy

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

bieżąca poprawa warunków 
bytowych, zabezpieczenie 
elementarnych potrzeb 
bytowych, zapewnienie 
możliwości korzystania z 
posiłków dzieci z rodzin 
patologicznych, zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu osób 
uzależnionych i ich rodzin

ograniczenie dostępności do 
narkotyków
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