
Proj ekt

Uchwała Nr XLDV l20I8
RADY GMINY TARNOW OPOLSKI

z dnia I0 pńdziernika 2018r.

w sprawi e uchwalenia Gminnego Programu Prze ciw działania Narkomani i.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tl.Dz.U. z20I8 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. l0 ust. 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przęciwdziałaniu narkomanii (t. j.Dz.IJ. z 2018 r. poz. 1030
ze zm.), Rada Gminy Tamów Opolski uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
stanowiący zńącznik do niniejszej uchwĄ.

§2.
wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Tarnów opolski.

§3.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w |Jrzędzie Gminy Tarnów
Opolski.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Proj ekt

ZŃącznik do Uchwały XLDV 12018
Rady Gminy Tamów Opolski
z dnia 1I pńdziernika 2018r.

Gminnv program przeciwdziałania Narkomanii

I. Szczegółowy harmonogram działań.

Zwiekszenie dostepności nomocv terapeutvcznei i rehabilitacvinei
dla osób uzależnionvch i osób zagrożonvch uzależnieniem:
udzielanie rodzinom. w którvch wvstepuia problemv narkomanii.
pomocy psvchospołecznei i prawnei;

Środki finansowe potrzebne do realizacji zadania - 2.000,00 ń.
Termin realizacji zad,ania - nabieżąco w ciągu roku.
Realizatorzy zadaniaz

- Wójt Gminy,
- Inspektor Urzędu Gminy - ds. profilaktyki i rozwiązywania

problemów narkomanii,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim,
- Gminny Punkt Konsultacyjny w Tarnowie Opolskim,
- Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim,
- Gminna Biblioteka Publicznaw Tarnowie Opolskim,
- szkoĘ podstawowe, gimnazjat przedszkolazterenu Gminy,
- osoby przeszkolone w zakresie spraw związanych z profilaktyką

i r ozwiązywaniem probl emów narkotykowych.

Sposób realizacji zadania:
- zakup i dystrybucja ksiązek, materiałów informacyjnych

i edukacyjnych,
- edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz

sp o s ob ó w zap obie gania zagr o żen i om n arko tykowym,
- wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy,
- współudziń w finansowaniu dziŃań prowadzonych przez

placówki odwykowe i inne podmioty, z pomocy których
korry stają mi e szkańcy Gminy,

- podejmowanie interwencji prawno - administracyjnych wobec
przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny,
powodowanych przez używanie narkotyków.
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3) prowadzenie profilaktvcznei działalności informacvinei.
edukacvinei oraz szkoleniowei w zakresie rozwiazywania
problemów narkomanii. w szczególności dla dzieci i młodzieżv. w
tvm prowadzenie zaieć sportowo - rekreacvinvch dla uczniów.
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczacvch
w pozalekcvinvch programach opiekuńczo - wvchowawczvch
i socioterapeuĘcznvch;

Środki finansowe potrzebne do realizacji zadania - 2.000,00 zł.
Termin realizacji zadania - nabieżąco w ciągu roku.
Realizatorzy zadaniaz

- Wójt Gminy,
- Inspektor Urzędu Gminy - ds. profilaktyki i rozwiąrywania

problemów narkomanii,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim,
- Gminny Punkt Konsultacyjny w Tarnowie Opolskim,
- Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim,
- Gminna Biblioteka Public zna w Tarnowie Opolskim,
- szkoły podstawowe, gimnazja iprzedszkola z terenu Gminy,
- osoby przeszkolone w zakresie spraw związanych z profilaktyką

i rozwiązywania problemów narkotykowych.

4. Sposób realizacji zadania:
- realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo-

wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży,

- prowadzenie szkoleń i programów profilaktycznych dla
rodziców,

- pokrywanie kosźów zatrudnienia w placówkach
oświatowo-wychowawczych psychologa, realizującego
zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem
narkomanii,

- wspomaganie ksźałcenia w dziedzinie profilaktyki
pedagogów szkolnych, nauczycieli i innych osób pracujących
z dziećmi, lub deklarujących gotowość podjęcia tego typu
praay,

- przeprowadzanie badań i sondazy pozwalających ocenió
aktualny stan problemów związanych z narkomanią,

- zakup ksiązek, literatury i innych materiałów na temat
profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi dla bibliotek
szkolnych i gminnych oraz innych instyucji realizujących
zadania związane z pro fi laktyką,
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- edukacja społeczna na temat sytuacji i czynnikow ryzyka oraz
s p o s ob ó w zap obi e gani a zagr o żeni o m n arko tyko wym.

4) wspomaganie działań instvtucii" organizacii pozarzadowych i osób
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nlu narkomanii:

5) pomoc społeczna osobom uzależnionvm i rodzinom osób
żnionvch dotknietym ubóstwem i wykluczeniem

i integrowanie ze środowiskiem lokalnvm tvch osób
z wvkorzvstaniem pracv socialnei i kontraktu socialnego.

Środki finansowe potrzebne do realizacji zadania - 1.000,00 zł.
Termin realizacji zadania - nabieżąco w ciągu roku.
Realizatorzy zadaniaz

- Wójt Gminy,
- Inspektor Urzędu Gminy ds. profilaktyki i rozwiąrywania

problemów narkomanii.
Sposób realizacj i zad,aniaz

- wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe dla podmiotów
zajmujących się rozwiązywaniem problemów narkomanii, z
usfug i pomocy, których korzystają mieszkańcy Gminy.

4.

II. Zródłafinansowania gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii.

Srodki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiqąlwania Problemów Alkohololvych będą
pozyskiw ane z następuj ących źrodeł:

- z opłat za korzystanie z zezwolęń na sprzedaż napojów
alkoholowych wnoszonych na rachunek Gminy przez
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojow
alkoholowych,

- ze środków własnych Gminy,
- z dotacji celowych oraz ze środków Państwowej Agencji

Rozwiązywani a Prob 1 emów Alkoho 1 owych,
- zzapisów i darowim.


