
UCHWAŁA  Nr XXI/180/2020 

 

RADY GMINY Czarna 

 

z dnia  29 stycznia 2020 roku 

  

 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w gminie Czarna na rok 2020 „. 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. 2019.506/oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii / tj. Dz. U. z 2019. 852. / 

 

RADA GMINY   CZARNA  uchwala, co  następuje : 

 

 

§ 1. 

 

 

Przyjmuje się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Czarna na rok 

2020”, który stanowi załącznik  do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna . 

 

 

§ 3. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXI/180/2020 

Rady Gminy Czarna z dnia 29 stycznia/2020 r 

 

GMINNY     PROGRAM     PRZECIWDZIAŁANIA   

 

   NARKOMANII W  GMINIE  CZARNA 

 

 na  2020 ROK 

 
 

I. Wstęp : 

 

Narkotyki – to potoczne określenie niektórych substancji psychoaktywnych. 

 

Narkomania – oznacza nadużywania środków psychoaktywnych, potocznie 

narkotyków. Są to substancje naturalne syntetyczne, które wprowadzone  

w określonej dawce do organizmu ludzkiego, oddziałują na ośrodkowy układ 

nerwowy, powodując między innymi zmiany świadomości, nastroju. 

 

II. Podstawa Prawna 

 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii został opracowany  

w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii / tj. Dz.U . 2019.852 / który nakłada na samorząd lokalny 

obowiązek uchwalania Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii 

oraz finansowania działań związanych z ich realizacją.  

 

Powyższa ustawa nakłada na organy jednostek samorządu terytorialnego 

zadania podobne jak w założeniach zawartych w programie przeciwdziałania 

alkoholizmowi . 

 

Realizatorzy : 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej 

- Komisariat Policji w Czarnej 

- Szkoły 

 

Współpraca : 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej 

- Parafie Rzymskokatolickie 

- Osoby fizyczne i instytucje zajmujące się indywidualnie problemem 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy 

- Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Dębicy  

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy 

 

 



Polityka gminna polegać będzie na zapobieganiu powstawaniu problemów 

narkotykowych. Na terenie naszej gminy  zjawisko narkomanii w szkołach i 

środowisku młodzieżowym pozaszkolnym nie występuje w rozmiarach 

alarmujących. 

 

 

 

 

II. Cele i zadania : 

………………………. 

 

Celem głównym programu jest przeciwdziałanie rozszerzaniu się 

narkomanii oraz problemom jej towarzyszącym na terenie Gminy Czarna. 

 

Cele szczegółowe : 

 

1). Promocja zdrowego stylu życia, 

 

2). Zwiększanie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów 

związanych z używaniem narkotyków i substancji psychoaktywnych 

( prowadzenie szkoleń profilaktycznych dla młodzieży szkolnej ). 

 

3). Zapobieganie problemom narkomanii poprzez działalność wychowawczą, 

edukacyjną i informacyjną ( dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim 

podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią 

i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowania  

o dostępnych formach pomocy ), 

 

4). Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem 

narkotyków i uzależnieniem od narkotyków, 

 

5). Prowadzenie działalności interwencyjnej w środowiskach i miejscach 

dystrybucji i używania narkotyków. 

 

Zadania do wykonania : 

- wdrożenie kampanii edukacyjnej w szkołach, 

- współpraca ze szkołami, instytucjami w zakresie krzewienia kultury 

antynarkotykowej, 

- organizowanie szkoleń dla pedagogów i nauczycieli z zakresu walki  

z narkomanią, 

- wspieranie imprez profilaktycznych, 

- organizowanie konkursów o tematyce antynarkotykowej. 

 

W zakresie ograniczania szkód zdrowotnych : 

Zadania do wykonania : 



- upowszechnianie wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji / zakup broszur /, 

 

- zwiększenie możliwości uzyskania informacji o dostępnych na terenie powiatu 

instytucjach udzielających pomocy osobom używającym środki psychoaktywne 

i ich rodzinom, 

 

- współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się 

zapobieganiem narkomanii 

 

W zakresie monitorowania i diagnozowania : 

Zadania do wykonania : 

- zwiększenie dostępności do informacji dotyczącej szkodliwości stosowania 

narkotyków 

 

- zwiększenie możliwości do alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 

 

III. Finansowanie realizacji programu. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Czarna  realizowany 

jest przez cały rok kalendarzowy w ramach posiadanych środków finansowych 

zapisanych w budżecie Gminy Czarna, stanowiących dochody z tytułu opłat za 

wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Zebrane przez samorząd gminny opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych gmina może wykorzystać tylko na realizację zadań wynikających 

z gminnego programu. 

 

 
 

 


