
UCHWAŁA NR XXII.178.2021 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Domaszowice na lata 
2021- 2022 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art.10 ust.2-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2050) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co nastepuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Domaszowice na lata 2021 - 
2022 stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Białkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXII.178.2021 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Domaszowice na lata 2021 - 2022 stanowiący 
część strategii rozwiązywania problemów społecznych 

I.  Wstęp 

Aktem prawnym, na podstawie którego prowadzi sie realizację działań na szczeblu lokalnym jest Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2022 dla Gminy Domaszowice określa sposób 
realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonuje się przez odpowiednie 
kształtowanie polityki społecznej, powstrzymywanie się od spożywania substancji narkotycznych, działalność 
wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną, ograniczanie dostępności do substancji tego typu, 
a także umiejętności szybkiego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania 
narkotyków i postepowania z osobami uzależnionymi. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Domaszowice na lata 2021 -2022 opracowany został 
zgodnie z treścią ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) oraz 
Narodowym Programem Zdrowia. Program realizowany jest przez  Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Domaszowicach. 

Realizacja zadań Gminnego Programu finansowana będzie z dochodów gminy z tytułu wpływu z opłat 
pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 18² pkt 1 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. 
zm.). 

II.  Diagnoza sytuacji 

W zakresie przeciwdziałania narkomanii Gmina Domaszowice prowadzi profilaktyczną działalność 
informacyjną, edukacyjną i wychowawczą, skierowaną do dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz edukację 
publiczną, dedykowaną do przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie 
przeciwdziałania narkomanii, a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów 
wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi oraz 
promowanie zdrowego stylu życia. 

Z dostępnych danych uzyskanych od podmiotów realizujących na terenie gminy Domaszowice działania 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynika, iż do Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach jak również 
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wpłynął żaden wniosek o podjęcie interwencji 
w sprawie osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych w roku 2020. W Szkole Podstawowej, znajdującej się 
na terenie gminy Domaszowice w 2020 roku nie stwierdzono przypadków występowania przez uczniów problemu 
zażywania substancji psychoaktywnych. 

III.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, zagrożonych 
uzależnieniem, współuzależnionych: 

1. Organiczenie dostępności substancji uzależniających na terenie gminy. 

2. Rozwój profesjonalnej pomocy specjalistycznej dla osób sięgających po środki narkotyczne oraz rodzin tych 
osób. 

3. Motywowanie osób z problemem uzależnienia do zmiany trybu życia, w tym podjęcia leczenia 
odwykowego. 

4. Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych działających w obszarze przeciwdziałania 
uzależnieniom. 

5. Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem narkomanii. 
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6. Rozpowszechnianie wiedzy (plakaty, ulotki, broszury) o możliwościach i procedurze administracyjno-
prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie. 

7. Rozszerzenie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o problematykę 
narkomanii. 

8. Aktualizacja informacji w prasie oraz na tablicach ogłoszeń. 

9. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach pomocowych działajacych w obszarze przeciwdziałania 
uzależnieniom. 

10. Uczestnictwo w kampaniach promujących zdrowy styl życia oraz w konferencjach i naradach 
podnoszących poziom wiedzy. 

11. Monitorowanie dostępności do leczenia odwykowego dla pacjentów uzależnionych i członków ich rodzin. 

IV.       Prowadzenie działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii dla mieszkańców gminy, a w szczególności dla dzieci i młodzieży 

1. Dofinansowanie profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, na 
terenie szkół. 

2. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową 
i rozwiązywaniem problemów społecznych. 

3. Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych potrzebnych do realizacji zaplanowanych działań 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

4. Dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów o podłożu 
narkotykowym dla pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców, niezbędnych do prowadzenia pracy 
profilaktycznej. 

5. Promowanie zdrowego trybu życia, wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego 
spędzania czasu wolnego w tym wakacji letnich (tj. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży). 

6. Poszerzenie i wspieranie ofert alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, w tym pozalekcyjnych programów opiekuńczo - wychowawczych, kulturalno - oświatowych, 
sportowych i rekreacyjnych. 

7. Edukacja rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży poprzez naukę rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych 
, wskazujących na kontakt ze środowiskiem zagrożonym narkomanią. 

8. Kontynuacja realizacji programów profilaktycznych w szkołach znajdującej sie na terenie Gminy 
Domaszowice. 

9. Wzmacnianie zasad społecznych sprzeciwiających się używaniu środków psychotropowych i narkotycznych. 

10. Propagowanie prozdrowotnych wzorców zachowań poprzez organizację lokalnych kampanii edukacyjnych 
lub promujący zdrowy styl życia, a także wzmacniający więzi rodzinne, współfinansowanie konkursów, imprez, 
festynów, zawodów sportowych itp. 

11. Ścisła współpraca z asystentem rodziny oraz pracownikami socjalnymi dająca możliwość monitorowania 
procesu wychowania dzieci i młodzieży w rodzinach problemowych. 

V.      Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym. 

1. Pomoc merytoryczna i praktyczna osobom uzależnionym, dotknietym ubóstwem czy wykluczonym 
społecznie w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych. 

2. Podejmowanie interwencji kryzysowej w rodzinach dotknietych problemem uzależnień. 

3. Pomoc rodzinom i osobom uzależnionym, dotkniętym ubóstwem czy wykluczonym społecznie w wyjściu 
z trudnej sytuacji życiowej. 

4. Podejmowanie wszelkich działań, zgodnych z prawem, umożliwiajacych osobom uzależnionym, dotkniętym 
ubóstwem czy wykluczonym społecznie wyjście z trudnej sytuacji. 
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VI.      Realizatorzy zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Domaszowice na rok 2020. 

Realizatorem Programu jest Urząd Gminy w Domaszowicach poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Domaszowicach, który w celu realizacji Programu współpracuje głównie z: 

1. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Domaszowice. 

2. Zespołem Interdyscyplinarnym w Domaszowicach. 

3. Placówkami oświatowymi z terenu gminy Domaszowice. 

4. Komendą Powiatowej Policji w Namysłowie. 

5. Organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i inni. 
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