
UCHWAŁA NR XXXII/194/2021 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2022 rok 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, ze zm.), art. 10 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) - Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2022 rok stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2022 roku. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów 

 
 

Stanisław Antoniewicz 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/194/2021 

 Rady Gminy Baranów 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARANÓW NA 2022 ROK 

CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 

CEL GŁÓWNY 

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych. 

Cel ten realizowany będzie na terenie Gminy Baranów w trzech obszarach działania: 

1) profilaktyka, 

2) leczenie, rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych osób uzależnionych, 

3) badania i monitoring. 

CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 

1) zahamowanie tempa wzrostu rozpowszechniania używania substancji psychoaktywnych, 

2) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku, 

3) zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w działania mające na celu w zapobieganie używania 

środków psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Baranów programów 

profilaktycznych, 

4) udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomani pomocy psychologicznej oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej. 

Rozdział 1. 

Główne kierunki działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz zadania Programu 

§ 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem przez: 

1) kontynuowanie pracy Punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, 

2) nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobami z problemem narkotykowym oraz umożliwianie im kontaktu 

z organizacjami i osobami niosącymi pomoc, 

3) informowanie o chorobie narkotykowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków rodzin, 

4) udzielanie pomocy psychologicznej i edukacyjnej, 

5) kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowanie szkoleń z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii. 

§ 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 

przez: 

1) prowadzenie, w ramach Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym, 

poradnictwa dla rodzin i najbliższych osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, 

2) współpracę z Poradnią Leczenia Uzależnień w Puławach, która prowadzi poradnictwo i terapię dla rodziców 

dzieci i młodzieży uzależnionej i eksperymentującej z narkotykami, 

3) współpracę z Policją, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi. 

§ 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 

sportowo – rekreacyjnych dla uczniów przez: 
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1) promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez wspieranie działań 

środowiskowych kierowanych do dzieci i młodzieży, związanych z organizacją różnych form zajęć 

pozalekcyjnych, 

2) realizacja programów profilaktycznych kierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców w ramach profilaktyki 

szkolnej i pozaszkolnej, 

3) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

i dotkniętych dysfunkcjami społecznymi, 

4) wdrażanie nowoczesnych metod pracy z grupą – szkolenia dla nauczycieli i wychowawców, 

5) upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych na temat promocji zdrowia i profilaktyki 

narkomanii (ulotki, broszury), 

6) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, która prowadzi działania w kierunku 

profilaktyki HIV/ AIDS, 

7) współorganizacja lokalnych imprez, konkursów, olimpiad, turniejów promujących zdrowy styl życia, 

8) współpraca z lokalnymi mediami w ramach przedsięwzięć związanych z realizacją programu ( m.in. informacje 

o formach pomocy dla młodzieży zażywającej narkotyki). 

§ 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 

problemów narkomanii przez: 

1) współpracę samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) wspieranie działalności stowarzyszeń zajmujących się rozwiązywaniem problemów narkomanii, 

3) współpracę z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

Rozdział 2. 

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 

socjalnej i kontraktu socjalnego 

§ 5. Działania z tego obszaru będzie realizować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie poprzez: 

1) świadczenie pomocy osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym w myśl przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 

2) zawieranie kontraktów socjalnych z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. 

Rozdział 3. 

Monitoring i ewaluacja 

§ 6. Monitorowanie stanu problemów narkotykowych na terenie Gminy Baranów we współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi, organizacjami i instytucjami, których zadania są zbieżne z celami niniejszego programu poprzez: 

1) stworzenie sieci wymiany informacji między tymi instytucjami, 

2) prowadzenie badań ankietowych dotyczących skali zjawiska narkomanii, 

3) zbieranie danych statystycznych oraz ich analiza, opracowanie wniosków i priorytetów do dalszej pracy. 

Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

§ 7. Źródłem finansowania zadań programu są dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu. 

§ 8. Koordynacja realizacji Programu należy do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie 

oraz Pełnomocnika Wójta Gminy Baranów ds. narkomanii, współpracujących ze wszystkimi instytucjami, 

jednostkami i organizacjami realizującymi poszczególne zadania. 

§ 9. Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów w 2022  roku 

przedłożony zostanie Radzie Gminy Baranów w terminie do 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczy 

raport. 
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Uzasadnienie do podjęcia uchwały 

 

         Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) 

realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. Ustawa w art. 

10 ust. 1 wymienia szczegółowe zadania, które powinny być prowadzone w postaci gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy 1) wójt gminy w celu realizacji tych zadań 

opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  Gminny  Program stanowi część 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Kierunki działań programowych na rok 2022 

określono na podstawie diagnozy problemów uzależnień od środków psychoaktywnych oraz danych będących 

w posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy i podmiotów zajmujących się profilaktyką i prewencją na 

terenie gminy. Zadania realizowane będą w ramach środków finansowych pochodzących z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
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