
U C H W A Ł A Nr XXIX.342.2016 

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 10 ust. 1, 3 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze 

zm.), 

Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje: 

 

§1. 

 

Wprowadza się roczny Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.  

 

§3. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXIX.342.2016 

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 

GMINNY PROGRAM  

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK 

 

W S T Ę P 

 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 opracowany został 

zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

założeniami Krajowego programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ustawa ta nakłada na Gminę 

obowiązki realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii jako zadań własnych 

Gminy oraz wskazała źródło ich finansowania. Określiła podmioty realizujące zadania 

w zakresie przeciwdziałania narkomanii są nimi organy administracji rządowej i jednostki 

samorządu terytorialnego, co daje możliwość realizowania wspólnych działań w tym zakresie.  

Tak pojmowana działalność w naszej Gminie realizowana jest od 2006 roku, a Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 zakłada kontynuację podjętych 

wcześniej zadań. 

W celu realizacji zadań spoczywających na Gminie uchwala się roczny Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

I. PODSTAWOWE ZADANIA I METODY REALIZACJI PROGRAMU  

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 

metody realizacji: 

 ułatwianie dostępności do usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem, przez korzystanie z fachowej pomocy w:  

a) Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, Poradni Uzależnień 

w Krynicy - Zdrój prowadzącej dyżury diagnostyczne, poprzez dofinansowanie 

zorganizowania dodatkowych dyżurów diagnostycznych oraz realizacji dodatkowych 

programów profilaktycznych. 

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

metody realizacji: 

 prowadzenie punktu konsultacyjnego. 

 

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 pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych 

i socjoterapeutycznych. 

metody realizacji: 

 wdrażanie psychospołecznych metod uczenia postaw i umiejętności służących zdrowiu 

w tym: 

a) zorganizowanie szkoleń przygotowujących nauczycieli do prowadzenia programów 

profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach,  



b) realizacja szkolnych programów profilaktycznych, 

c) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Muszynie z programem opiekuńczo – 

wychowawczym i zajęciami socjoterapeutycznymi, oraz świetlic środowiskowych 

w Muszynie ul. Kościuszki, Powroźniku, Wojkowej, Jastrzębiku, Szczawniku, 

Złockiem, Miliku, Andrzejówce, Żegiestowie z elementami programu 

socjoterapeutycznego i opiekuńczo – wychowawczego; organizujących interwencje 

profilaktyczne,  

d) prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, jako alternatywa 

spędzania czasu wolnego, 

e) wspieranie i promowanie działań młodzieżowych liderów, służących harmonijnemu 

ich rozwojowi i zapewnieniu przekazu norm i zasad postępowania młodym 

rówieśnikom poprzez zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz wzmacnianiu 

postaw prospołecznych i lokalnych więzi międzyludzkich.  

 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

metody realizacji: 

 edukacja publiczna i współpraca z mediami,  

 organizowanie szkoleń w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania 

problemów narkomanii dla nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek środowiskowych, policji, 

pracowników socjalnych. 

 

II. ZASADY REALIZACJI I FINANSOWANIA PROGRAMU  

 

Zadania ujęte w programie finansowanie będą z dochodów budżetowych uzyskanych 

z opłat rocznych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym celu 

w budżecie Gminy tworzy się specjalnie wydzielony rozdział, z którego środki mogą być 

wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy.  

Niniejszy program realizowany będzie w perspektywie rocznej. Szczegółowa jego 

realizacja będzie przedstawiona w postaci harmonogramu zadań. 

Przy realizacji programu należy współdziałać ze wszystkimi instytucjami i organizacjami 

statutowo zobowiązanymi do rozwiązywania problemów narkomanii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU 

 

Lp. Treść zadania Termin realizacji 

1.  Realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży. 

styczeń – czerwiec 

wrzesień –grudzień 

2.  Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów. styczeń – czerwiec, 

wrzesień –grudzień 

3.  Dofinansowanie dodatkowych programów profilaktycznych 

oraz dodatkowych dyżurów diagnostycznych realizowanych 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 

Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju - Ośrodek 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, Poradnię 

Uzależnień w Krynicy - Zdrój. 

cały rok 

4.  Prowadzenie i utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej   

w Muszynie oraz świetlic środowiskowych w Muszynie 

ul. Kościuszki, Powroźniku, Wojkowej, Jastrzębiku, 

Szczawniku, Złockiem, Miliku Andrzejówce, Żegiestowie 

z elementami programu socjoterapeutycznego i programu 

opiekuńczo – wychowawczego dla dzieci oraz dożywiania 

dzieci uczestniczących w tych programach. 

cały rok 

5.  Prowadzenie punktu konsultacyjnego. cały rok  

6.  Dofinansowanie działań młodzieżowych liderów - szkolenia, 

obozy. 

cały rok  

7.  Szkolenia dla różnych grup zawodowych w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii (nauczyciele, policja, 

pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe). 

cały rok 

 


