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UCHWALA Nr XVI1/109/16 

Rady Gminy Zapolice 

zdnia 25 lutego 2016 r. 

w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii w 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym ( t. j . Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 , poz. 1045 i poz.1890)art.10 ust 2 1 3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziateniu narkomanii ( t. j . Dz.U. z 2012 r. 
poz. 124; z 2011 r. Nr 117, poz. 678; z 2015 r. poz. 28, poz.875, poz.1916 i poz. 
2014 ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
spotecznej ( t . j . Dz. U. z 2015 r. poz. 163; z 2010 r. Nr 217, poz. 1427; z 2015 r. 
poz. 693, poz. 1045, poz.1058, poz. 1240, poz. 1310. poz.1359, poz.1607, poz.1830) 
Rada Gminy Zapolice uchwala, co nast^puje: 

§ 1. Przyjmuje si^ Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Zapolice 
na lata 2016 -2020., ktory stanowi zal^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly . 
§ 2. Wykonanie uchwaty powierza s i^ Wojtowi Gminy Zapolice. 
§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moc^ od 1 stycznia 2016 r. 
§ 4. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na 
tablicy ogloszen w budynku Urz^du Gminy Zapolice oraz zamieszczenie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du Gminy Zapolice 

Gminie Zapolice na lata 2016 -2020. 
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Zai^cznik nr 1 do Uchwaly Nr XVII/109/16 
Rady Gminy Zapolice 
z dnia 25 lutego 2016r 

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii 
W Gminie Zapolice Na lata 2016 - 2020 

R O Z D Z I A L I 
Zagadnienia ogolne ' 

Przeciwdzialania narkomanii nalezy do zadan wlasnych gminy i obejmuje: 
1) Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob « 

uzaleznionych i osob zagrozonych uzaleznieniem 
2) Udzielanie rodzinom, w ktorych wyst^puj^ problemy narkomanii, pomocy 

psychospolecznej i prawnej 
3) Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwi^zywania problemow narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i 
mtodziezy, w tym prowadzenie zaj^c sportowo - rekreacyjnych dla uczniow, a takze 
dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach 
opiekuriczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4) Wspomaganie dzialan instytucji, organizacji pozarz^dowych i osob Fizycznych, 
sluz^cych rozwi^zywaniu problemow narkomanii. 

5) Pomoc spoleczn^ osobom uzaleznionym i rodzinom osob uzaleznionych dotkni^tym 
ubostwem i wykluczeniem spolecznym i integrowanie ze srodowiskiem lokalnym tych 
osob z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Merytoryczn^ podstaw^ realizacji zadan dla Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow 
Alkoholowych w zakresie przeciwdzialania narkomanii ŝ : 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu narkomanii 
- Narodowy Program Zdrowia 

Realizacja zadan prowadzona jest w Gminnym Programie Przeciwdzialania Narkomanii, 
stanowiacego integraln^ cz^sc Gminnej Strategii Rozwi^zywania Problemow Spoiecznych w 
Gminie Zapolice na lata 2016 - 2020. 

R O Z D Z I A L I I 
Diagnoza Problemow zwi^zanych z zagrozeniem narkomani^ 

( opracowana na podstawie Diagnozy Problemow Spoiecznych na Terenie Gminy Zapolice z 
Listopada 2015 r. przez Oficyn? Profilaktyczn^ z Krakowa, na zlecenie Gminnej Komisji 
Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w Zapolicach.) 
Zdecydowana wi^kszosc doroslych mieszkancow zadeklarowalo, iz nigdy nie korzystalo z 
zadnych srodkow psychoaktywnych, takich jak narkotyki (73%) lub dopalacze(97%)). 27% 
przyznalo jednak, ze zdarzylo im si§ zazywac narkotyki. 
Wi^kszosc ankietowanych mieszkancow nie zna innych osob zazywaj^cych tego typu 
substancje (83%). Jednoczesnie, wi^kszosc respondentow jest zdania, ze mlodziez w gminie 
narazona jest na kontakt z narkotykami (61%)), zas 38%) wskazuje, ze w gminie nie jest 
trudno o dost^p do narkotykow. 



Wsrod starszych uczniow nasila si^ kontakt z substancjami psychoaktywnymi - 40% 
uczniow szkoly ponadpodstawowej wskazalo, ze ich rowiesnicy maJ4, zazywaj^ narkotyki 
lub dopalacze. Jednoczesnie sami wskazuje, ze nigdy nie zazywali narkotykow lub 
dopalaczy ( 99% odpowiedzi wsrod uczniow klas mlodszych oraz 92% wsrod uczniow klas 
starszych). Najbardziej populamymi zrodlami wiedzy o narkotykach i dopalaczach dla 
uczniow Internet i telewizja. Gmina Zapolice boryka si^ rowniez z probiemem palenia 
papierosow. Zdecydowana wi^kszosc doroslych mieszkancow ma w swoim otoczeniu osoby 
palace (80%), co naraza ich na zjawisko biemego palenia. Prawie polowa respondentow 
wskazuje, ze pali papierosy, wsrod nich 34% wskazuje na uzaleznienie od nikotyny pal^c 
papierosy codziennie. Z opinii sprzedawcow wynika, ze problem nikotynowy dotyka takze 
nieletnich mieszkancow gminy. Ponad polowa ankietowanych sprzedawcow wskazala, ze 
widuje osoby niepelnoletnie, ktore pal^ papierosy. Analiza ankiet zrealizowanych wsrod 
dzieci i mlodziezy, podobnie jak w przypadku problemu alkoholowego wykazala, ze na 
ryzyko zagrozenia dotyka szczegolnie uczniow klas starszych, wsrod nich 68% wskazalo, w 
osoby w ich otoczeniu pal^ papierosy. Odsetek tych odpowiedzi jest mniejszy wsrod 
uczniow szkoly podstawowej i wynosi 22% 

ROZDZIAL 111 
Diagnoza zasobow umozliwiaj^cych prowadzenie dzialan 
profilaktyczno - edukacyjnych 

Realizatorem Programu jest Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych. 
Na terenie gminy brak jest specjalistycznych placowek leczenia uzaleznieh, z tego powodu 
osoby potrzebuj^ce leczenia kierowane ŝ  przez dzialaj^cy punkt konsultacyjno -
informacyjny, i czlonkow komisji do placowek w Zdunskiej Woli, Lodzi i osrodkow Monar. 
Do prowadzenia programow profilaktycznych zapraszani sq realizatorzy zewn^trzni, 
posiadaj^cy rekomendacje krajowego biura przeciwdzialania narkomanii. 

R O Z D Z I A L IV 
Zrodla finansowania Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii 

Zrodlem finansowania zadan Programu ŝ  srodki finansowe z budzetu gminy pochodz^ce z 
oplat za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych. 

Harmonogram Dzialan na 2016 r. 
Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w Zapolicach 
zwi^zanych z realizacja programu przeciwdzialania narkomanii 

w gminie Zapolice na lata 2016 - 2020 

zadanie realizatorzy dzialania 
1) Prowadzenie dzialan 

zwi^kszaj^cych dost^pnosc 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osob 
uzaleznionych od narkotykow 
lub eksperymentuj^cych z 
substancjami 
psychoaktywnymi 

1) Punkt konsultacyjno -
informacyjny przy 
GKRPA 
(instruktor terapii 
uzaleznieh) 

1) Motywowanie do podj^cia 
terapii odwykowej, oraz do 
podj^cia altematywnych 
sposobow sp^dzania wolnego 
czasu. 
2) Wskazanie miejsc, metod i 
form leczenia. 
3) Udzielanie wsparcia osobom 
po leczeniu odwykowym 
- udzielanie wsparcia rodzinom 
osob uzaleznionych od 



narkotykow 
2) Realizowanie zaj^c 
profilaktyczno -
edukacyjnych dla dzieci i 
mlodziezy 

1) Gminna Komisja 
Rozwi^zywani 
Problemow 
Alkoholowych. 
2) Realizatorzy 
zewn^trzni posiadajqcy 
rekomendacje PARPA 

1) Zakup uslug na 
przeprowadzenie warsztatow 
profilaktycznych dla dzieci i 
mlodziezy w szkolach na 
terenie gminy Zapolice 

2) Wspolpraca z GOKiS i ZSO 
w Zapolicach i organizacjami 
pozarz^dowymi w zakresie 
prowadzenia zaj^c 
pozalekcyjnych z programem 
profilaktyki narkomanii 

3) Czynny udzial w 
ogolnopolskich kampaniach 
profilaktycznych dot. 
Przeciwdzialania narkomanii. 
4) Finansowanie realizacji 
programu profilaktyki 
uniwersalnej w szkolach w 
Zapolicach i Rembieszowie 
5) Wspieranie merytoryczne i 
finansowe mlodziezy 
realizuj^cej program PaT oraz 
dofinansowanie Powiatowego 
zlotu PaT w Zapolicach 

3) Podniesienie kompetencji 
osob realizujqcych program 

l)Instytucje 
rekomendowane przez 
PARPA 

4) Prowadzenie stalej 
dzialalnosci informacyjno -
edukacyjnej wsrod 
mieszkancow naszej gminy 

1) Zakup szkolen i czynny 
udzial czlonkow GKRPA 

2) Zakup szkolen dla 
nauczycieli w zakresie 
prowadzenia zaj^c 
edukacyjnych i nauka szybkiej 
interwencji. 

l)Czlonkowie GKRPA 1) Zakup i dystrybucja 
materialow informacyjno -
edukacyjnych (broszury, 
plakaty, ksi^zki) 

2) Zakup i dostarczenie 
materialow edukacyjnych dot. 
wczesnej interwencji dla 
pracownikow sluzby zdrowia w 
POZ w Zapolicach. 
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