UCHWAŁA NR XXVIII/318/13
RADY GMINY BRENNA
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2014, 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 2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Seweryn Greń
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Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/318/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 28 listopada 2013 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 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).
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.1493
ze zm.).
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 narkotyków,
2) zwiększenie skuteczności działań poprzez informację i edukację, zapobiegających powstawaniu
nowych przypadków uzależnień,
3) zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych narkotykami,
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 systematycznych kontroli w odpowiednich placówkach świadczących usługi
zdrowotne.
8) zapewnienie informacji dla prowadzenia racjonalnej i akceptowanej społecznie polityki wobec
narkomanii,
9) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
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) poinformowanie Komisariatu Policji w Skoczowie w szczególności dzielnicowych z terenu gminy
Brenna lub Sekcji Prewencji ds. Nieletnich i Profilaktyki Komendy Powiatowej w Cieszynie
o zaistnieniu naruszenia prawa lub niepokojących zdarzeniach,
2) skierowanie sprawy do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Cieszynie z wnioskiem
o rozeznanie sytuacji rodziny i podjęcie stosownych działań,
3) w przypadku posiadania dostatecznych dowodów popełnienia przestępstwa, skierowanie sprawy
do prokuratury lub policji z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego.
2. Zadania GKRPA realizowane będą również poprzez:
1) przeprowadzanie rozmów motywujących zmierzających do podjęcia leczenia przez osoby,
wobec których na wniosek indywidualny osób, GOPS, Policji, Kuratora Sądowego lub GKRPA
w Brennej wszczęto postępowanie w związku z używaniem narkotyków,
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2) Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Cieszynie w stosunku do osób uchylających się
od podjęcia leczenia oraz informowanie o zaistniałych zdarzeniach przemocy w rodzinie,
3) opłacanie opinii psychologiczno-psychiatrycznych biegłego sądowego o stopniu uzależnienia,
celem orzeczenia przez Sąd Rejonowy leczenia odwykowego,
4) budowanie gminnego programu, w oparciu o diagnozę lokalnych problemów, potrzeb
i zasobów,
5) prowadzenie oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym,
rodzinnym i wśród społeczności lokalnej,
6) budowę strategii pomocy w związku z zaistniałą sytuacją,
7) pomoc w uzyskaniu informacji, miejsca lub ustalenia terminu przyjęcia osoby uzależnionej lub
współuzależnionej, w poradniach, oddziałach detoksykacji oraz ośrodka leczenia odwykowego
(Zadanie skierowane jest dla osób z problemem narkomanii i ich rodzin.),
8) współpraca oraz wdrażanie innowacyjnych instrumentów umożliwiających kompleksową
realizację zadań przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
9) współpraca z Ośrodkami Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży, Leczenia Uzależnienia
oraz innymi Ośrodkami.
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 współpracy z instytucjami, ośrodkami, poradniami leczenia z uzależnienia
narkotykowego.
2) Organizację pracy terapeutycznej z osobami eksperymentującymi, wspieranie rodzin.
3) Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego obejmującą:
a) dostarczanie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii, dostępnych
miejscach, służbach i instytucjach pomocy,
b) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
c) inicjowanie interwencji,
d) motywowanie i kierowanie do leczenia,
e) udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej
i ich rodzinom,
f) pomoc w uzyskaniu terminu przyjęcia w poradniach lub ustalenia miejsca na oddziale
detoksykacji, ośrodkach lecznictwa odwykowego,
g) udzielanie informacji prawnych.
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).
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 poprzez m.in. wzrost świadomości społecznej, zmiany cech
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środowiska lokalnego, a zwłaszcza kształtowania silnej więzi rodzinnej obejmującej:
1) zakup programów i materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
wdrażanie programów profilaktyczno – interwencyjnych dla młodzieży eksperymentującej
(dopalacze, napoje energetyczne, narkotyki);
2) współpraca z Komendą Powiatową Policji w Cieszynie - Sekcją Prewencji ds. Nieletnich
i Profilaktyki, Krajowym Biurem ds. Narkomanii, Ośrodkami Wychowania i Resocjalizacji,
Ośrodkami Leczenia Uzależnienia, Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w Bielsku-Białej i innymi podmiotami;
3) edukacja publiczna z zakresu problematyki środków psychoaktywnych. Organizacja szkoleń
i warsztatów w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii dla rodziców, nauczycieli grup
zawodowych stykających się z problemem narkomanii poprzez zakup materiałów do realizacji
zadań z zakresu profilaktyki;
4) prowadzenie działań informacyjno profilaktycznych dotyczących problemów AIDS, HIV, HCV,
zapaleń wątroby B, C i innych chorób związanych z narkomanią;
5) współpraca z Krajowym Centrum ds. AIDS;
6) uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach;
7) zakup materiałów do realizacji programów edukacyjnych;
8) dofinansowanie działań pozalekcyjnych profilaktyczno-rekreacyjno-sportowych dla dzieci
i młodzieży realizowanych przez szkoły (podział środków dla szkół według ilości uczni);
9) dofinansowanie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii poprzez zorganizowanie imprez
rekreacyjno-sportowych lub pozaszkolnej pracy z dziećmi i młodzieżą organizowanych
na terenie gminy w oparciu o opracowane programy. (Realizacja zadania przez Ośrodek
Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna);
10) sfinansowanie i dofinansowanie realizacji dodatkowych zadań związanych z profilaktyką
przeciwdziałania narkomanii.
Rozdział 5
Preliminarz gminnego program przeciwdziałania narkomanii na 2014 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. Nawiązanie współpracy z instytucjami, ośrodkami, poradniami leczenia z uzależnienia
Narkotykowego; organizacja pracy terapeutycznej z osobami eksperymentującymi,
wspieranie rodzin.
3. Zadania określone powyżej będą finansowane ze środków przewidzianych w ramach realizacji
GPPiRPA.
II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci,
młodzieży, nauczycieli, rodziców, sprzedawców, służby zdrowia, członków G.K.R.P.A.
1. Zakup programów edukacyjnych i materiałów profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania narkomanii dzieci i młodzieży. Prowadzenie działań informacyjno
profilaktycznych HIV, AIDS zapaleń wątroby B i C - zakup materiałów, uczestnictwo
w ogólnopolskich kampaniach.
2. Edukacja publiczna, organizacja szkoleń, warsztatów dla
rodziców i grup zawodowych stykających się z narkomanią
3. Współorganizacja działań pozalekcyjnych profilaktycznorekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży realizowanych
przez poniżej wymienione jednostki oświatowe:
a) Szkoła Podstawowa nr 1 - Brenna Leśnica (141 dzieci) - 1709,00 zł
b) Szkoła Podstawowa nr 2 - Brenna Bukowa (244 dzieci) - 2945,00 zł
c) Gimnazjum Brenna
(175 dzieci) - 2117,00 zł
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d) Zespół Szkół Publicznych - Górki Wielkie (601 dzieci) - 7229,00 zł
Łącznie 1161dzieci 14000,00 zł

4. Współorganizacja imprez rekreacyjno-sportowych i pozaszkolnej pracy
10.000 zł
z dziećmi oraz młodzieżą organizowanych na terenie Gminy, których celem
jest profilaktyka przeciwdziałania używania narkotyków, substancji psychoaktywnych,
promocja zdrowego stylu życia w oparciu o opracowane programy przez
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna.
Kwota ogółem:
30.000 zł
Łączna kwota realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynosi: 30.000 zł
Art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. 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 2013 roku oraz dodatkowe, które wpłyną w 2014 roku,
zostaną przeznaczone na realizację i sfinansowanie zadań zawartych w GPPN oraz zadań
dodatkowych, które wynikną w trakcie realizacji Programu.
Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok jest Urząd Gminy
w Brennej, poza zadaniami określonymi w programie rozdziale 5 podrozdział II ust. 3, którego
realizację powierza się jednostkom oświatowym w Brennej, oraz w ust. 4, których realizację
powierza się Ośrodkowi Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna.
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