
                                                                                                  
 
                                        

UCHWAŁA  Nr  XVIII/95/08 
RADY GMINY BURZENIN 

z dnia  26 lutego 2008r. 
 
 
             
               w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania   
                                Narkomanii dla Gminy Burzenin na 2008 rok. 
 
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku             
o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.             
Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 
poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327,                     
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 179, 
poz. 1485, Dz. U. z 2006r. Nr 66, poz. 469, Dz. U. z 2006 r. Nr 120 poz. 826, 
Dz. U. z 2007r. Nr 7 poz. 48, Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 558) Rada Gminy 
Burzenin uchwala, co następuje :   

        § 1. Uchwala się na rok 2008 Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na terenie Gminy Burzenin stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały oraz plan finansowy programu przeciwdziałania 
narkomanii na 2008 r. stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin. 
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
     § 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku  Urzędu Gminy Burzenin oraz 
zamieszczenie na stronach internetowych Gminy Burzenin.  
 
 
 
                                                                                         Przewodniczący Rady  
 
                                                                                            Zdzisław Grzesiak 
 
 



 
                                                                                Załącznik Nr 1  

                                                                                 do uchwały Nr  XVIII/95/08 
                                                                                 z dnia 26 lutego 2008r. 

 
 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
na terenie Gminy Burzenin na 2008 rok 

 
Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych Gminy zgodnie z art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.              
Nr 179, poz. 1485, Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826, z 2007r. Nr 7 poz. 48, Nr 
82 poz. 558) 
 
§ 1.1. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez: 

 
1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjna i zapobiegawczą 
2) leczenie i reintegracje osób uzależnionych 
3) ograniczenie szkód zdrowotnych 
4) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, 

przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do 
narkomanii 

 
 

2. W szczególności zadania te obejmują: 
 

1)  zwiększenie 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 i edukacyjnej 

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 
sportowo – rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych                    
i gimnazjalnych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych                  
i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

 
 

 
 



§  2.  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Burzeninie oraz  Podinspektora d/s 
społeczno – gospodarczych. 
 
§  3.  Podinspektor d/s społeczno - gospodarczych składa sprawozdanie z 
realizacji programu za rok poprzedni przed Wójtem Gminy Burzenin.  
 
§  4. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Burzenin.  
 
§  5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: 
 

1) Dofinansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje w zakresie  
           pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. 

2) Współpraca z istniejącymi placówkami i instytucjami ( w tym 
organizacjami pozarządowymi środowiskami wzajemnej pomocy) 
mogącymi udzielić pomocy osobom uzależnionym od narkotyków                    
i współuzależnionym.  

 
§  6. 1. Prowadzenie konsultacji dla członków rodzin, w których występują  
problemy  narkomanii. 

2. Prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej miejsc pomocy dla rodzin,                   
          w  których występują problemy narkomanii. 

3. Współpraca z instytucjami w zakresie udzielania pomocy rodzinom                               
           z  problemem narkomanii (policja, sąd, świetlice środowiskowo –   
          wychowawcze i socjoterapeutyczne) 
 
§  7. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,                                
w szczególności dla dzieci i młodzieży: 
 
1)  Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo  
      – wychowawczych  programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci                   
      i młodzieży. 
2)  Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników   
     oświaty. 
3)  Współpraca ze szkołami dotycząca konstruowania szkolnego programu   
      profilaktyki w zakresie problematyki narkomanii. 
4)  Prowadzenie edukacji społeczności lokalnej za pomocą dostępnych mediów   
     (prasa, plakaty, Internet).  
 



§  8. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii: 
 
1)  Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych i jednostek działających na   
     rzecz rozwiązywania problemów uzależnienia od narkotyków 
2)  Współpraca z bibliotekami szkolnymi i publicznymi na rzecz stale dostępnej   
      literatury z zakresu problematyki narkomanii. 
3)  Organizowanie spotkań dla pracowników Policji, Gminnego Ośrodka     
     Pomocy Społecznej, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów   
     Alkoholowych oraz pracowników służby zdrowia w kontekście pracy                           
     z  osobami uzależnionymi od narkotyków i ich rodzinami. 
   

 
 
 
  



 
                                                                                             Załącznik nr 2 
                                                                               do Uchwały Nr XVIII/95/08 
                                                                                   z dnia   26 lutego 2008r. 
 

PLAN FINANSOWY ZWIAZANY Z PROGRAMEM  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

NA 2008 ROK 
 
Planowane dochody  - 5 000,00  
 

WYDATKI 
 
Lp. Zadania Kwota 
1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna 

 
2 500,00

  
1. Szkolenia, kursy osób zajmujących się 

przeciwdziałaniem narkomanii; 
2. Zadania do realizacji wynikające w trakcie 

roku, mające wpływ na zwiększenie 
dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 
ich rodzin; 

3. Zakup materiałów i wyposażenia  
 

 
    500,00

1 000,00 

1 000,00

2. Pomoc psychologiczna i prawna  500,00
 1. Udzielanie uzależnionym i ich rodzinom 

pomocy psychospołecznej i prawnej; 
2. Zakup broszur, materiałów profilaktyczno - 

edukacyjnych 

  200,00

 300,00 

3. Profilaktyczna działalność informacyjna,       
edukacyjna oraz szkoleniowa 

2 000,00

 1. Realizacja programów profilaktycznych 
dla dzieci i młodzieży ( spotkania, 
prelekcje, odczyty zabawy); 

 

2 000,00
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