
Uchwała Nr XXX/180/13 
Rady Gminy Bukowsko 

z dnia 15 marca 2013 roku 
 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomani 
w Gminie Bukowsko na lata  2013 – 2015 
 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( jednolity tekst : Dz. U z 2001r. Nr  142, poz. 1591z póź. zm. ) , w związku   
z  art.10  ust. 3  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. z 2012 
poz. 124  jedn. tekst)  
 
Rada Gminy Bukowsko  
 
 

uchwala co następuje 
 

§ 1 
 
 
Przyjmuje się  Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomani w Gminie Bukowsko na lata 
2013-2015 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 
 

§ 3 
  
 
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 
2.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy  
  ogłoszeń w Urzędzie Gminy .  
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Załącznik do Uchwały Nr  XXX/180 /13 
Rady Gminy w Bukowsku  
z dnia 15 marca 2013 

 

GMINNY PROGRAM  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

W GMINIE BUKOWSKO 
NA LATA 2013 - 2015   

 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. poz.124 z póź.zm.), z której między innymi wynika, że 

przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, 

oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej,   a w szczególności: 

• działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 

• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 

• ograniczanie szkód zdrowotnych. 

Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program Przeciwdziałania 

Narkomanii opracowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

Zgodnie z art.10 ust.1 wyżej cytowanej ustawy przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, 

obejmujących: 

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem, 

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

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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

5. pomoc społeczną 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.  

 

I. CELE I ZADANIA 

Celem Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomani jest: 

1. Ograniczanie używania narkotyków w zakresie: 

a)   profilaktyki, 

b) ograniczeniu szkód zdrowotnych, 

c) monitoringu i diagnozowania. 

W zakresie profilaktyki  celem głównym jest obniżenie wzrostu popytu na narkotyki   i zwiększenie wiedzy na 

temat przyczyn i problemów narkotykowych. 
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Zadania do wykonania: 

− zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych ( literatura, pomoce dydaktyczne, 

publikacje prasowe ), 

− wdrożenie kampanii edukacyjnej w szkołach, 

− współpraca ze szkołami, instytucjami i mediami w zakresie krzewienia kultury 

antynarkotykowej, 

− organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, rodziców i policjantów z zakresu 

narkomanii, 

− wspieranie imprez profilaktycznych,  

− organizowanie konkursów o tematyce antynarkotykowej w szkołach. 

W zakresie ograniczania szkód zdrowotnych. 

Zadania do wykonania: 

− wsparcie finansowe instytucji zajmujących się terapią uzależnień, gdzie uczestnikami będą mieszkańcy 

gminy Bukowsko. 

− upowszechnianie wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji (zakup materiałów informacyjno 

edukacyjnych, publikacje prasowe ). 

W zakresie monitoringu i diagnozowania. 

Zadania do wykonania: 

− przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów szkół, 

− opracowanie diagnozy problemów narkotykowych w gminie. 

 

II. SPOSOBY REALIZACJI  
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizuję Wójt Gminy Bukowsko poprzez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z udziałem instytucji takich jak: 

− Podstawowa Opieka Zdrowotna, 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku, 

− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, 

− Posterunek Policji w Bukowsku, 

− Sąd Rejonowy w Sanoku, 

− Gminne Zespoły Szkół, 

− Lokalne media, 

− Organizacje pozarządowe, 

− Kościoły i związki wyznaniowe, 

− Osoby fizyczne zainteresowane w/w działalnością. 

III. PRELIMINARZ WYDATKÓW  

 na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Wydatki na zadania przyjęte w Programie ustalono do wysokości 3.000 zł. rocznie  

z wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2013 - 2015. 


