
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia g marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym (Dz.u'z 2001 rokuNr r42,poz.r59r,z2002rokuNr 23,po2.220,Nr 62,poz.
558,Nr 1l3,poz.984,Nr l53,poz. l27l,Nr 214,po2. 1g06,22003 rokuNr 80,po2.717,
Nr 162, poz. 1568, 22004 r. Nr 102, poz. 155 , Nr l16, poz. 1203, Nr 167, poz.' 1759 i z
2005 roku Nr 172, poz. l44l) oÍaz art. l0 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdzialaniu narkomanii ( Dz.u. 22005 r. Nr 179, poz. l4g5 ) Radá Gminy Regnów
uchwala, co nastppuje:

ucHwALA NR XXV/138i05
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 0l grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdzialania Narkomanii w
gminie Regnów na rok 2006

$ l. uchwala sip Gminny Program przeciwdzialania Narkomanii na rok 2006.
stanowi4cy zaL4cznik do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Wójtowi Gminy .

$ 3. Uchwala rvchodzi w Zycie z dniem podjpcia.

PRZEWODDECUACY
RADY64M/wr
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Z¿l4cztr ik do uchwaly
Nr XXV/I38/05
Rrdy Cminy Regnów
z dria 0l grudnir 2005 roku

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY

REGNOW NA ROK 2006

I. Dzialafnoóó wychowawcza, edukaryjna , informacyjna i zapobiegawcza

Lp. Zadania Dzialania Podmioty
realizuiace

Zródla
linansowania

l r . Prowadzenie
prolilaktycznej
dzialalnoSci
informacyjnej,
edukacyjnej oraz
szkoleniowej w
zakresie
rozwi4zywania
problemów
narkomanii, w
szczególnoSci dla
dzieci i
mlodzie¿y, w tym
prowedz€nie
zajtó sportowo-
rekreacyjnych
dla uczniów , a
takie dzialaú na
rzetz aloZywiania
dzieci
uczestnicz4cych
w pozalekcyjnych
programach
opiekuúczo-
wychowawczych i
socjoterapeutycz
nych

Organizowanie zajgé z zakresu profilaktyk i
narkotykowej z mlodzie2qszkoly podstawowej i
glmnazJum.
Dokonanie diagnozy uzlr/ania narkotyków wsród
mtodziezy szkolnej, przez osobq prowadzqc4
zajQcia na temat profilaktyki narkotykowej.
Omawianie z rodzicami wyników sondazy
dotycz4cych uzywania narkotyków w celu
zwrócenia ich uwagi na mog4cy pojawió si9
problem narkomanii.
Organizowanie szkoleú dla nauczycieli w zakresie
profilaktyki.
Przeprowadzanie pogadanek przez nau czycieli z
mtodziez4 w celu przedstawie a zagrozeíl
wynikajqcych z uzywania narkotyków.
Organizowanie przez nauczycieli spotkaÉ z
przedsmwicielami policji. którzy zapoznaj4
rodziców z wygl4dem populamych narkotyków
oraz omówi4 zachowan ie ludzi po ich zairyci!.
Organizowanie konkursów plastycznych i wiedzy
na temat szkodliwoSci narkotyków.
Zagospodarowanie wolnego czasu mlo dziezy przez
udostEpn¡en¡e sprzgtu aud¡ow¡zualnego i
wyówietlenie fi lnrów przeznacz,onych dla
mlod,zieZy oraz przez udostQpnienie hali sportowej
¡ korzystan¡a z b¡bl¡oteki inrernetowej.

GKRPA,
psycholog,
terapeuci,
nauczyciele

Srodki z oplat
alkoholowych



II. Leczenie, rehabilitacja i integracja osób uzaleinionych.

III. Ograniczanie szkód zdrowotnych i spolecznych

1.

Udzielanie
rodzinom ,
w których
wystQpulq
problemy
narkomaI|ii,
Pomocy
psychospole
cznej i
prawnei

W przypadku koniecznoéci leczenia osoba
uzalezniona bgdzie kierowana na specjalistyczne
reczenle.
Udzielanie pomocy w zalatw¡aniu wszystkich
spraw formalnych zwi4zanych ze skierowaniem na
leczenie.

GKRPA

Zwigkszanie
dostepnoSci
pomocy
terapeutycznej i
rehabil itacyjnej
dla osób
uzale¿nionych i
osób
zagro2onych
uzale¿nieniem

Kie¡owanie osób uzaleznionych lub zagrozonych
uzaleznieniem na zajeaia terapeufyczne
prowadzone przez uprawnionego terapeutQ.

GKRPA

l .
Nadzór nad
substancjami,
których
uzywanie mo¿€
prowadzié do
narkomanii

W przypadku pojawienia siQ Srodków, których
zazwanie moZe prowadzió do na¡komanii i
stwierdzanie latwej dostQpnosci do nich,
czionkowie gminnej komisji bgd4 wspólpracowaó z
organam¡ upowaznionymi do kontroli punktów
sDrzedazv.

GKRPA,
policj a

) Zwalczanie
niedozwolon€go
obro tu ,
wy twa rza n Ia,
przetwarz nia
,przerobu i

Posiadania
substancji,
klórych
u¿ylvanie moZe
prowadzió do
narkomanii

Zglaszanie pol icj i o przypadkach niedozwo lonego
obrotu, przerobu i posiadania substancji, których
uZywanie moze prowadzié do narkomanii.

GKRPA,
policja



J .
Nadzór Dad
uprawami
Roólin
zawieraj4cych
substancje,
których
u¿ywanie mo¿e
prowadzié do
narkomanii

Sprawowanie bezpo3redniego nadzoru nad
plantacjami, na które zostaty wydane zezwolenia.
Wspólpraca z policjq przy wykr¡vaniu i niszczeniu
roólin z plantacji nielegalnych.

GKRPA,
policja,
pracownik
urzQou

4. Wspomaganie
dzialari
instytucji,
organizacji
pozarzqdowych i
osób fizycznych ,
slu¿Qcych
rozwiqzywaniu
problemów
narkomanii,

Wspótpraca organizacjami pozarz4dowymi i
osobami fizycznymi prowadz4cymi dzialalno5é w
zakresie walki z narkomani4.

GKRPA Srodki
budzetowe
samorz4du
gminnego

5. Pomoc spoleczna
osobom
uzale¿nionym i
rodzinom osób
uzale¿nionych
dotkniQtym
ubóstwem i
wykluczenie
spol€cznym i
integrowanie ze
Srodo!ryiskiem
lokalnym tych
osób z
wykorzystaniem
pracy socjalnej i
kont|.aktu
socjalnego

Udzielanie ówiadczeó z pomocy spolecznej (pomoc
finansowa, i rzeczowa), praca socjalna z osobami
uzaleznionymi od narkotyków, w celu rozwinipcia
lub wzmocnienia aktywnoóci i samodzielnosci
zvciowei

Gminny
OSrodek
Pomocy
Spolecznej,
organizacje
pozafzqdowe

Srodki
budzetowe
samorz4du
gm¡nnego

S¡odki finansowe na realiz cie programów w 2006 roku z zakresu profilaktyki na¡komanii,
z.o.sfaly 

. zabezpieczone przy ustálaniu Gminnego planu Rozwi4z)'wania problemów
Alkoholowych w gminie Regnów w wysokosci 1000,00 zlotych ( jeden iysiac zlotych)


