UCHWAŁA NR VIII/80/15
RADY GMINY BRENNA
z dnia 26 listopada 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) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 124 ze zm.), Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 rok, w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/80/15
Rady Gminy Brenna
z dnia 26 listopada 2015 r.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK
Podstawę prawną tworzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w
Gminie Brenna (dalej GPPN) określa:
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.
124 ze zm.).
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.).
- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163
ze zm.).
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.1493 ze
zm.).
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.).
WSTĘP
Narkotyk – substancja psychoaktywna, środek odurzający, używka - potoczna nazwa niektórych
substancji psychoaktywnych działających na ośrodkowy układ nerwowy. Pojęcie narkomanii
wywodzi się od słowa "narcos" co oznacza odurzenie, senność, uśpienie.
Narkotykami nazywa się:
Ø Substancje, których regularne przyjmowanie prowadzi do powstawania zależności
psychicznej, zależności fizycznej, która dotyczy tylko niektórych grup narkotyków. Narkotyki
charakteryzują się możliwością wywoływania stanu przyzwyczajenia, a nawet przymusu ich
dalszego stosowania.
Ø Wszystkie substancje psychoaktywne, które są nielegalne według obowiązującego prawa.
Ø Według Światowej Organizacji Zdrowia narkotykami można określić wszystkie substancje
mające wpływ na świadomość, w tym także kofeinę, nikotynę oraz alkohol etylowy.
Dopalacz – to substancja psychoaktywna, produkowana nielegalnie, zmieniająca cechy narkotyku
tak, aby mogła być legalnie dystrybuowana, po zażyciu wskazująca efekty narkotyczne.
Dopalacze zawierają narkotyki zakazane prawem, nielegalne aktywne substancje farmaceutyczne,
a w szczególności stosowane są ciągle modyfikowane syntetyczne analogi strukturalne substancji
zakazanych, półprodukty oraz zanieczyszczenia po to, aby mogły być w legalnej sprzedaży.
Są to substancje o nieznanych działaniach ubocznych, szybko uzależniające, wysoce toksyczne dla
organizmu , uszkadzające szpik kostny, większość narządów miąższowych łącznie ze skutkiem
śmiertelnym.
Rozdział 1
Zadania, działania oraz metody zawarte w GPPN do realizacji przez samorząd gminny.
Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest:
1) zmniejszenie degradacji społecznej, fizycznej i psychicznej osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych;
2) zwiększenie skuteczności działań poprzez informację i edukację, zapobiegających powstawaniu
nowych przypadków uzależnień;
3) zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia, autoagresji (prób samobójczych, samobójstw)
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i innych negatywnych konsekwencji spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych;
4) promowanie postaw społecznych i działań ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów
narkomanii;
5) podnoszenie wiedzy i zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu używania substancji
psychoaktywnych;
6) eliminacja dostępności narkotyków;
7) podniesienie jakości leczenia, rehabilitacji i działań zmierzających do ograniczenia szkód
zdrowotnych, poprzez systematyczne kontrole w odpowiednich placówkach świadczących usługi
zdrowotne;
8) zapewnienie informacji dla prowadzenia racjonalnej i akceptowanej społecznie polityki wobec
narkomanii mającej na celu podniesienia świadomości społeczeństwa co do zagrożeń, oraz obalenia
panujących mitów, stereotypów i przyzwolenia;
9) pomoc osobom uzależnionym oraz rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, integracja ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej, kontraktu socjalnego i zatrudnienia w realizowanych z Powiatowym Urzędem Pracy
programach.
Rozdział 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i
prawnej
1. Realizacja zadań, o których mowa w rozdziale I należy do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (dalej GKRPA) i następuje poprzez:
1) przekazywanie do Komisariatu Policji w Skoczowie, Dzielnicowym, Sekcji Prewencji
ds. Nieletnich i Profilaktyki Komendy Powiatowej w Cieszynie powziętych informacji
dotyczących: osób, miejsc zażywania, dystrybucji, zaistnienia naruszeń prawa, zdarzeń
zagrożenia zdrowia i życia związanych z używaniem substancji psychoaktywnych;
2) skierowanie wniosków do Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego
w Cieszynie o rozeznanie sytuacji w rodzinie i podjęcie stosownych działań w związku
z używaniem substancji psychoaktywnych przez osoby małoletnie;
3) w przypadku posiadania dostatecznych dowodów popełnienia przestępstwa skierowanie
do Komisariatu Policji lub Prokuratury Rejonowej zawiadomienia o możliwości popełnienia
przestępstwa i wszczęcia postępowania w danej sprawie.
2. Zadania GKRPA realizowane będą również poprzez:
1) przeprowadzanie rozmów motywujących zmierzających do podjęcia leczenia przez osoby,
wobec których na wnioski osób indywidualnych, GOPS, Policji, Kuratora Sądowego lub
GKRPA zostało wszczęte postępowanie o leczenie odwykowe w związku z używaniem
substancji psychoaktywnych;
2) kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Cieszynie w stosunku do osób uchylających
się od podjęcia leczenia;
3) informowanie o zaistniałych zdarzeniach przemocy w stosunku do członków rodzin;
4) opłata kosztów sądowych przesłanych wniosków o sądowe zobowiązanie do leczenia
odwykowego w sprawach cywilnych;
5) opłatę kosztów opinii psychologiczno -psychiatrycznych biegłych sądowych w przedmiocie
uzależnienia od substancji psychoaktywnych w celu zobowiązania przez Sąd Rejonowy
w Cieszynie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego;
6) eliminację dostępności narkotyków;
7) budowanie gminnego programu, w oparciu o lokalne problemy, potrzeby i zasoby;
8) prowadzenie szerokich oddziaływań profilaktycznych w związku z eskalacją wśród młodzieży
w całym kraju problemu wczesnej inicjacji alkoholowej, narkotykowej, zażywania dopalaczy,
zażywania leków, szkodliwości spożywania napojów energetycznych - ENERGY DRINK,
odpowiedzialności karnej realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym, społeczności
lokalnej, jak również po przez zamieszczanie materiałów profilaktycznych
i informacji
na stronie internetowej U. G., miesięczniku „Wieści znad Brennicy”, po przez współpracę z
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duchowieństwem i innymi instytucjami z terenu Gminy. Celem prowadzonych oddziaływań
profilaktycznych jest również zmniejszenie szkód zdrowotnych;
9) budowę strategii pomocy w związku z zaistniałą sytuacją;
10) pomoc w uzyskaniu informacji, miejsca lub ustalenia terminu przyjęcia osoby uzależnionej
lub współuzależnionej w Poradniach, Oddziałach detoksykacji oraz stacjonarnych
Ośrodkach Leczenia Odwykowego (zadanie skierowane jest dla osób z problemem
narkotykowym i ich rodzin);
11) współpracę oraz wdrażanie innowacyjnych instrumentów umożliwiających kompleksową
realizację zadań przez: GKRPA, GOPS, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie;
12) współpracę z Ośrodkami Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży, Ośrodkami Leczenia
Uzależnienia, Punktem Konsultacyjnym ds. narkomanii dla mieszkańców Powiatu
Cieszyńskiego oraz innymi ośrodkami, instytucjami.
Rozdział 3
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od narkotyków i współuzależnionych
Ważnym zadaniem samorządu gminnego wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest
zadbanie o dostępność dla mieszkańców gminy do terapii uzależnienia od narkotyków
i współuzależnienia. Zależy od tego skuteczność innych działań podejmowanych na rzecz osób
z problemem narkomanii i członków ich rodzin. Działania te, wykonywane będą m.in. poprzez:
1) nawiązanie i kontynuację współpracy z instytucjami, Poradniami, Ośrodkami Leczenia
Odwykowego z uzależnienia narkotykowego;
2) organizację pracy terapeutycznej z osobami eksperymentującymi, członkami ich rodzin;
3) działalność Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego obejmującą:
a) udzielanie informacji o służbach, instytucjach pomocowych, o dostępności miejsc oraz
możliwości podjęcia profesjonalnej terapii, prowadzenie rozmów motywacyjnych
do podjęcia leczenia,
b) leczenie i rehabilitacja - pomoc w uzyskaniu terminu przyjęcia w poradni na oddziale
detoksykacji lub ustaleniu miejsca i terminu przyjęcia w Ośrodkach Leczenia Odwykowego,
c) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia oraz informacji
o możliwościach uzyskania pomocy w instytucjach w celu podjęcia działań prawnych
zmierzających do powstrzymania eskalacji przemocy,
d) inicjowanie interwencji,
e) przyjmowanie i udzielanie informacji mieszkańcom Gminy Brenna w zakresie
obowiązujących przepisów w celu rozwiązania powstałych i zaistniałych w rodzinach
problemów oraz przemocy w wyniku uzależnienia,
f) readaptacja społeczna - udzielanie wsparcia i dalszej pomocy psychospołecznej osobom po
zakończeniu terapii odwykowej oraz członkom ich rodzin.
Rozdział 4
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci,
młodzieży, nauczycieli, rodziców, sprzedawców, służby zdrowia - członków GKRPA
Tworzenie profilaktyki problemowej dla dzieci i młodzieży wymaga świadomego i celowego
planowania przedsięwzięć z uwzględnieniem rożnych rodzajów środków uzależniających (środków
psychoaktywnych), różnorodnych działań interwencyjnych wobec grup ryzyka oraz grup danej
społeczności (młodzieży, rodziców, wychowawców, samorządu).
W związku z eskalacją wśród młodzieży w całym kraju problemu narkotykowego lokalna działalność
profilaktyczna nie powinna opierać się na jednorazowych i krótkotrwałych akcjach, koncentrujących
się wyłącznie na osłabianiu czynników ryzyka lecz na wspieraniu działań ograniczających popyt na
narkotyki poprzez m.in. kształtowanie silnej więzi rodzinnej, wzrost świadomości, zaangażowania i
współpracy rodziców, społeczności lokalnej, zmianę cech środowiska lokalnego (stereotypy,
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obojętność, udawanie, że nie ma problemu lub, że to nie mój problem) obejmujące:
1) zakup programów i materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
wdrażanie programów profilaktyczno - interwencyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
a w szczególności dla młodzieży eksperymentującej, spożywającej napoje energetyczne, leki,
dopalacze, narkotyki, substancje wziewne typu kleje, gaz do zapalniczek, podduszenie itp.;
2) współpraca z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie - Sekcją Prewencji ds. Nieletnich
i Profilaktyki, Komisariatem Policji w Skoczowie, Krajowym Biurem ds. Narkomanii, Ośrodkami
Wychowania i Resocjalizacji, Poradniami i Ośrodkami Leczenia Uzależnienia, Ośrodkiem
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej i innymi podmiotami w zakresie
realizacji powyższych zadań;
3) zakup materiałów do realizacji programów edukacji publicznej z zakresu problematyki środków
i substancji psychoaktywnych, autoagresji. Organizacja szkoleń i warsztatów w zakresie
szkodliwości spożywania napojów energetycznych - ENERGY DRINK, profilaktyki
przeciwdziałania narkomanii, odpowiedzialności karnej poprzez zakup materiałów i programów z
zakresu profilaktyki przeznaczonych dla rodziców, pedagogów, nauczycieli, służby zdrowia oraz
grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii;
4) prowadzenie działań informacyjno profilaktycznych dotyczących problemów HIV, HBW, HCV
i innych chorób związanych z narkomanią;
5) współpraca z Krajowym Centrum ds. AIDS;
6) uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach;
7) dofinansowanie działań pozalekcyjnych profilaktyczno -rekreacyjno-sportowych dla dzieci
i młodzieży realizowanych przez wskazane w programie jednostki oświatowe (podział środków
według ilości uczni). Realizacja zadania przez placówki oświatowe;
8) dofinansowanie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii poprzez organizację imprez
rekreacyjno-sportowych lub pozaszkolnej pracy z dziećmi i młodzieżą na terenie gminy
w oparciu o opracowane programy. Realizacja zadania przez Ośrodek Promocji Kultury i Sportu
Gminy Brenna;
9) sfinansowanie i dofinansowanie realizacji dodatkowych zadań związanych z profilaktyką
przeciwdziałania narkomanii.
.
Rozdział 5
Preliminarz gminnego program przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
ich rodzin.
1. Prowadzenie
poradnictwa i udzielanie informacji prawnych w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym.
2. Współpraca z instytucjami, ośrodkami, poradniami leczenia z uzależnienia narkotykowego.
Organizacja pracy terapeutycznej z osobami eksperymentującymi, wspieranie rodzin.
II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży,
nauczycieli, rodziców, służby zdrowia, GOPS, członków G.K.R.P.A.
1) Zakup programów edukacyjnych i materiałów profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania narkomanii dzieci i młodzieży. Prowadzenie działań informacyjno
profilaktycznych z zakresu HIV, HBW, HCV, AIDS - zakup materiałów,
uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach.

4.000 zł

2) Edukacja publiczna, organizacja szkoleń, warsztatów dla
rodziców i grup zawodowych stykających się z narkomanią

2.000 zł

3) Współorganizacja działań pozalekcyjnych profilaktyczno rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży realizowanych
przez poniżej wymienione placówki oświatowe:
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a) Szkoła Podstawowa nr 1 - 136 uczniów - 1.683,00 zł
b) Szkoła Podstawowa nr 2 - 258 uczniów - 3.181,00 zł
c) Gimnazjum Brenna
- 153 uczniów - 1.886,00 zł
d) Zespół Szkół Publicznych - 588 uczniów - 7.250,00 zł
Łącznie
1135 uczniów 14.000,00 zł
4) Współorganizacja imprez rekreacyjno sportowych i pozaszkolnej pracy
z dziećmi oraz młodzieżą organizowanych na terenie Gminy, których celem
jest profilaktyka przeciwdziałania używania substancji psychoaktywnych,
promocja zdrowego stylu życia w oparciu o opracowane programy przez
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna.
Kwota ogółem:

10.000 zł

30.000 zł

Łączna kwota realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynosi: 30.000 zł

Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok jest Urząd Gminy
w Brennej, poza zadaniami określonymi w programie: rozdział 5 pkt 3, którego realizację powierza
się placówkom oświatowym Gminy Brenna oraz w rozdziale 5 pkt 4, którego realizację powierza się
Ośrodkowi Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna.
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UZASADNIENIE

Konieczność uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Radę Gminy
wynika z zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.).
Art. 18 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.) mówi, iż środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację Gminnych Programów
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnych Programów
Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. W związku z
powyższym środki finansowe nie wykorzystane w 2015 roku oraz dodatkowe, które wpłyną w
2016 roku, zostaną przeznaczone na realizację i sfinansowanie zadań zawartych w GPPN oraz
zadań dodatkowych, które wynikną w trakcie realizacji Programu.
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