
UCHWAŁA NR XXXVIII/518/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Łasku na rok 2022, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/518/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 

Rozdział 1. 
Wprowadzenie 

Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. We współczesnym cywilizowanym świecie staje się 
poważnym problemem społecznym, zachodzące zmiany sprzyjają rozpowszechnianiu się mody na 
używanie środków psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami 
i innymi środkami odurzającymi. Szczególnie niepokojące jest zjawisko wzrostu zagrożenia 
narkomanią wśród młodych ludzi i obniżanie się granicy wieku osób mających kontakt z tymi 
środkami uzależniającymi. 

Panuje błędny pogląd, że krótkotrwałe i incydentalne zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe dla 
zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia. Używanie środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe 
przyczyny a szkody z tym związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego. Mówiąc 
o stosowaniu środków psychoaktywnych, możemy mieć na myśli różne grupy użytkowników, 
w zależności od częstotliwości stosowania rozmaitych środków, czy też w zależności od wchodzenia 
w poszczególne fazy uzależnienia. 

Podstawę działań związanych z zapobieganiem narkomanii zawartych w Gminnym Programie 
stanowią: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2050) zwana dalej ustawą, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), ustawa z dnia 11 września 2015 r. 
o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 183), Narodowy Program Zdrowia, Strategia 
Antynarkotykowa UE na lata 2013- 2020 (2012/C 402/01), Gminna Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Gminy Łask na lata 2018 - 2022. 

 
Zgodnie z przepisami ustawy, do zadań gminy należą: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem; 

2) udzielanie wsparcia 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 pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

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

5) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łask na rok 2022 zakłada kontynuację działań 
podjętych w latach poprzednich. Środki finansowe na realizację Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
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w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1119) "Dochody z opłat za 
zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ 
wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczone na inne cele". Wydatki 
przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz niniejszego programu zostały ujęte w planie budżetu Gminy Łask na rok 
2022 w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii. 

Rozdział 2. 
Diagnoza 

Problematyka narkomanii w Gminie Łask została zdiagnozowana i opracowana na podstawie 
przeprowadzonej w Gminie Łask w 2021 r. (przełom m/cy kwiecień - czerwiec) diagnozy Problemów 
Społecznych. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Gminy przez Krajowy Ośrodek Kształcenia 
Administracji z siedzibą w Krakowie. Problemem badawczym diagnozy było wskazanie skali 
problemu zjawiska uzależnień chemicznych wśród badanych dzieci i młodzieży z terenu gminy, 
czynników wpływających na sięganie przez badaną młodzież po substancje odurzające, wiedzy 
młodzieży w zakresie zagrożeń jakie niosą za sobą substancje uzależniające. Narzędziem badawczym 
był kwestionariusz ankiety, który został tak skonstruowany, aby miał podobną konstrukcję niezależnie 
od badanej grupy. Składał się on z pytań zamkniętych jednego lub wielokrotnego wyboru. W badaniu 
diagnozującym problemy społeczne w Gminie Łask wzięło udział 150 dorosłych mieszkańców, dzieci 
i młodzież szkolna, 34 punktów sprzedawców napojów alkoholowych. Rozkład próby ze względu na 
płeć wśród uczniów: dziewczynki stanowiły 53,77% próby badawczej, zaś chłopcy stanowili 46,23%. 
Najliczniejszą grupę respondentów stanowili uczniowie klas VII (32,74%) oraz uczniowie VI klas, tj. 
24,80%. Uczniowie klasy IV stanowili 16,27% próby badawczej, 19,25% uczniów uczęszczało do 
klasy VIII, a 6,94% próby stanowili uczniowie klas V. Uczniowie w wieku 14 – 16 lat stanowili 
33,13% próby badawczej. Ogółem w badaniu wzięło udział 504 uczniów.  

Problem narkotykowy z perspektywy dorosłych mieszkańców wygląda następująco: 13,33% 
badanych zadeklarowało spożywanie środków psychoaktywnych, przy czym 5,33% osób zażywało je 
jednokrotnie, 4,00% zażywa je kilka razy w roku, 1,33% sięga po nie kilka razy w miesiącu, z kolei 
2,67% osób zażywa je raz w miesiącu. Mieszkańcy, którzy mieli kontakt z narkotykami przyznali, iż 
zażywali marihuanę (90%), leki (15%), dopalacze (10%), środki nasenne (10%), amfetaminę (10%), 
ekstazy (5%) oraz kokainę (5%). Głównymi powodami sięgania po substancje psychoaktywne przez 
dorosłych mieszkańców była: ciekawość (60%), chęć lepszej zabawy (55%), towarzystwo (30%), 
wpływ znajomych (20%), brak konkretnego powodu (10%) oraz chęć złagodzenia stresu (10%). 
W zamierzeniu diagnozy problemu narkotykowego w gminie, było również sprawdzenie dostępności 
środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej. W tym celu poproszono wszystkich badanych 
(nie tylko tych, którzy zażywają środki psychoaktywne) o ocenę możliwości pozyskania narkotyków 
na terenie gminy i tu warto zwrócić uwagę na to, że zdaniem 21,33% mieszkańców takie substancje 
w obszarze miejsca ich zamieszkania, jest łatwo pozyskać. Większość badanych nie ma wiedzy na ten 
temat (73,33%), zdaniem 5,33% są one trudno dostępne. Jeżeli chodzi o pozyskanie dopalaczy, to 
wyniki badania wskazują na to, że mieszkańcy mają nieco mniejszą wiedzę na temat dostępności 
dopalaczy niż narkotyków. 

Problem narkotykowy z perspektywy dzieci i młodzieży. Blok pytań dotyczył problemu 
narkotykowego wśród uczniów publicznych szkół podstawowych z Gminy Łask. W pierwszym 
pytaniu zapytano uczniów, czy zdarzyło im się kiedykolwiek próbować zażywać narkotyki. 
Odpowiedzi twierdzącej udziela tutaj 0,60% uczniów. Do sięgania po substancje psychoaktywne 
przyznaje się 1,11% dziewczynek, a 98,89% nigdy nie zażywało tego typu substancji. Natomiast żaden 
z chłopców nigdy nie sięgnął po środki psychoaktywne. Na kolejne 8 pytań odnoszących się do 
kontaktów uczniów z narkotykami i dopalaczami odpowiedzi udzielają wyłącznie uczniowie, którzy 
wskazali, iż mieli kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Największa część uczennic (66,67%) 
zażywała narkotyki w wieku 11-13 lat, a 33,33% dziewczynek pierwszy raz zażywała narkotyki 
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w wieku 14 – 16 lat. Uczennice pierwszy raz sięgnęły po substancje psychoaktywne w czasie imprezy 
towarzyskiej (33,33%). Natomiast 66,67% młodych mieszkanek Gminy Łask wskazuje na inne 
okoliczności, jednak ich nie wymieniając. Uczennice środki psychoaktywne zażywają głównie 
w domu (100%) oraz na podwórku (66,67%). Rzadziej sięgają po nie u koleżanki lub kolegi (33,33%). 
Odpowiedzi na kolejne pytania udzielali wszyscy uczniowie biorący udział w ankietowaniu. 
Większość uczniów, nie wie, czy zdobycie narkotyków lub dopalaczy w ich gminie jest możliwe – 
taką odpowiedź wskazuje 67,06% uczniów. 29,37% uważa, że jest to trudne, zaś 3,57% uważa, że jest 
to łatwe. Zdecydowana większość wszystkich uczniów, którzy brali udział w badaniu, nie zna miejsc, 
w których można kupić narkotyki lub dopalacze (91,67%). Pozostali uczniowie wskazują na: osiedle 
(2,58%), centrum miejscowości (2,38%), dyskotekę (2,58%), teren szkoły (0,99%), siłownię (0,40%) 
oraz inne miejsca, których nie wymienili (3,77%). 1,79% uczniów zna konkretną osobę, u której 
można kupić substancje psychoaktywne. Jeżeli chodzi o profilaktykę to zdaniem uczniów, 
najciekawszymi formami zajęć profilaktycznych są: pogadanki z wychowawcą (55,56%), zajęcia 
warsztatowe z pedagogiem, psychologiem lub innym specjalistą (33,33%), zajęcia z przedstawicielami 
Policji (21,63%), spektakle lub musicale profilaktyczne (16,87%) oraz inne formy zajęć (12,50%), 
uczniowie nie podają jednak konkretnych form zajęć. Ponieważ jak wynika z badania 37,50% uczniów 
nie czerpie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych to z tego względu zaleca się zorganizowanie 
zajęć profilaktycznych w celu uświadomienia i uzupełnienia wiedzy jak narkotyki i dopalacze 
negatywnie wpływają na organizm człowieka. Jak wynika z odpowiedzi uczniów, często sięgają oni 
po używki w grupie rówieśniczej, poddając się jej presji. Punktem wyjścia w profilaktyce powinno być 
uświadomienie do czego może doprowadzić stosowanie legalnych substancji psychoaktywnych, które 
torują drogę dopalaczom i narkotykom. Jak konstruktywnie radzić sobie z codziennymi problemami 
i wpływem otoczenia, jak odmawiać, gdzie szukać rzetelnej wiedzy i pomocy. Odpowiedź na te 
problemy powinny dać właśnie te zajęcia, warsztaty profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą.  

Ważne jest również podejmowanie działań skierowanych wobec rodziców i nauczycieli, w celu 
wzmacniania ich autorytetu wychowawczego, tak by stali się oni wiarygodnym źródłem informacji 
i kształtowali prawidłowe postawy podopiecznych. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, iż 
znaczny odsetek ankietowanych wskazał na szkołę, jako miejsce, z którego czerpie wiedzę na temat 
narkotyków i dopalaczy. Istotne jest promowanie zdrowego stylu życia jako przeciwdziałanie oraz 
zapobieganie problemom związanym z sięganiem po narkotyki przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 
Dzięki tego typu działaniom, uczniowie oraz dorośli mogą poznać alternatywne modele życia, które 
pomogą im zerwać z utrwalonym przez nich wzorem postępowania. 

Rozdział 3. 
Zasoby 

Gmina Łask zamierza realizować zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii współpracując 
między innymi z następującymi jednostkami: 

1) podmiotami leczniczymi (Poradnia Uzależnienia w Łasku, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Łasku, 
Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej); 

2) placówkami oświatowymi (Szkoły Podstawowe w Łasku); 
3) organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
4) Komendą Powiatową Policji w Łasku; 
5) gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a w szczególności Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Łaskim Domem Kultury, Biblioteką Publiczną w Łasku, Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji; 

6) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku; 
7) Zespołem Interdyscyplinarnym przy MGOPS  w Łasku; 
8) Punktem Konsultacyjnym działającym przy MGOPS  w Łasku; 
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9) Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku. 

Rozdział 4. 

Cel główny programu: 
Ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów. 

Zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki i inne substancje psychoaktywne, w szczególności 
wśród dzieci i młodzieży Gminy Łask. 

Cele szczegółowe programu: 
1. Kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania narkomanii służącej zmniejszeniu aktualnych 

i zapobieganiu nowym problemom narkomanii. 
2. Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków 

ich rodzin, przeciwdziałanie przemocy domowej. 
3. Zmniejszanie degradacji zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej osób oraz rodzin ponoszących 

skutki nadużywania narkotyków. 
4. Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym oraz sprzyjanie zmianom 

obyczajowym, z którymi wiąże się ograniczanie nadużywania środków psychoaktywnych. 
5. Tworzenie warunków do prowadzenia zadań z zakresu profilaktyki skierowanej głównie do dzieci 

i młodzieży. 
6. Prowadzenie szerokiej profilaktyki dla rodziców, pedagogów. 
7. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów związanych 

z narkomanią. 
Rozdział 5. 

ZADANIA Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
w 2022 r. 

I.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem                                                                                                      500 zł 
 Wskaźniki realizacji zadań: 
1.Współpraca z placówkami 
lecznictwa odwykowego. 
2.Doposażenie placówek 
lecznictwa odwykowego 
w materiały niezbędne do 
prowadzenia terapii dla pacjentów 
z gminy Łask. 
3. Współpraca z Punktem 
Konsultacyjnym. 
(kierunki działań zgodnie 
z Narodowym Programem 
Zdrowia: 2.1.1.; 2.2.2.; 2.4.1.; 
2.4.2. ) 

- liczba podjętych działań, 
- liczba pacjentów w poradni, z uzależnieniem od narkotyków bądź 
krzyżowym, 
- liczba zakupionych materiałów o charakterze edukacyjnym, 
pomocniczym i  informacyjnym, 
- liczba osób uzależnionych od narkotyków   korzystających 
z Punktu. Konsultacyjnego. 

II.Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy narkomanii, 
w szczególności udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej                                          1000 zł 
 Wskaźniki realizacji zadań: 
1. Prowadzenie poradnictwa 
psychologicznego i prawnego w Punkcie 
Konsultacyjnym. 
2. Prowadzenie poradnictwa w Punkcie 

- liczba podjętych 
działań, 
- liczba osób korzystających z Punktów Konsultacyjnych 
oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy 
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Konsultacyjno - Interwencyjnym dla osób 
uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. 
3. Zakup materiałów edukacyjnych. 
 
 
 
(kierunki działań zgodnie z Narodowym 
Programem Zdrowia: 2.1.1.; 2.2.2.; 2.4.1. ) 

Łask w zakresie narkomanii i innych uzależnień od 
środków odurzających, 
- liczba udzielonych porad, 
- liczba zakupionych materiałów edukacyjnych, 
informacyjnych, 
- liczba udzielonych 
porad prawnych. 

III. 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 na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych 
i socjoterapeutycznych           
                                                                                                                                                  6000 zł 
 Wskaźniki realizacji zadań: 
1.Prowadzenie działań profilaktycznych na 
terenie szkół, przedszkoli przeznaczonych dla 
dzieci, młodzieży rodziców oraz grona 
pedagogicznego. 
2.Wdrażanie na terenie gminy 
rekomendowanych programów 
profilaktycznych. 
3.Realizacja działań profilaktycznych 
dotyczących różnorodnych zagrożeń 
społecznych np. alkohol, narkotyki, 
cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, 
przemoc itp., które bezpośrednio lub pośrednio 
mogą prowadzić do uzależnienia. 
4.Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym 
kampanii społecznych, adresowanych do 
różnych grup docelowych, w szczególności do 
dzieci, młodzieży i rodziców. 
5.Organizacja szkoleń, warsztatów, pogadanek, 
wywiadówek z zakresu profilaktyki uzależnień 
dla różnych grup odbiorców. 
6.Udział w ogólnopolskich kampaniach 
profilaktycznych i przedsięwzięć 
profilaktycznych. 
7.Zakup i dystrybucja materiałów 
edukacyjnych oraz informacyjnych na temat 
różnych problemów społecznych dla dzieci, 
młodzieży oraz mieszkańców gminy i instytucji 
pomocowych. 
8.Wdrażanie programów z zakresu profilaktyki 
uniwersalnej i selektywnej. 
9.Monitorowanie sytuacji w zakresie używania 
środków odurzających, zbieranie i analiza 
danych, przeprowadzanie diagnozy, ankiet 
wsród dzieci i młodzieży z zakresu 
nadużywania środków psychoaktywnych. 
(kierunki działań zgodnie z Narodowym 
Programem Zdrowia: 2.1.1.; 2.2.2.; 2.3.1.; 

- liczba podjętych działań, 
- liczba programów profilaktycznych, 
- liczba osób uczestniczących w programach 
i przedsięwzięciach profilaktycznych, 
- liczba szkoleń, osób przeszkolonych, 
- ilość zakupionych ulotek, plakatów lub innych 
materiałów edukacyjnych, 
- liczba zorganizowanych warsztatów, 
- liczba uczestników programów  zakresu profilaktyki 
selektywnej, 
- liczba uczestników biorących udział w diagnozie, 
liczba przeprowadzonych ankiet. 
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2.3.2.; 2.4.2.) 
 
IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywania problemów narkomanii                                                                              10 000 zł 
 Wskaźniki realizacji zadań: 
1.Współpraca z instytucjami 
i organizacjami pozarządowymi 
realizującymi cele statutowe w zakresie 
zwalczania narkomanii, 
2.Współpraca z Komendą Powiatową 
Policji w Łasku, 
3.Udzielanie wsparcia placówkom 
oświatowym 
i kulturalnym w prowadzeniu działań 
związanych z profilaktyką narkomanii. 
 
(kierunki działań zgodnie z Narodowym 
Programem Zdrowia: 2.1.1.; 2.3.1.; 2.3.2.) 

- liczba podjętych działań 
- liczba osób korzystających z poradnictwa instytucji 
i organizacji pozarządowych 
- liczba interwencji, przestępstw popełnionych w związku 
z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, 
- liczba szkoleń, działań kulturalnych z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii. 

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego                                                    
                                                                                                                                                   500 zł 

 Wskaźniki realizacji zadań: 
1.Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 
przez MGOPS  w Łasku, którego celem 
jest między innymi aktywizacja zawodowa 
i reintegracja społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z powodu 
bezrobocia, bezdomności, uzależnienia od 
alkoholu lub innych środków 
odurzających, pomoc prawna, 
2.Prowadzenie poradnictwa edukacyjnego, 
informacyjnego i prawnego w placówkach 
lecznictwa odwykowego, punktach 
konsultacyjno -  informacyjnych. 
 
 
(kierunki działań zgodnie z Narodowym 
Programem Zdrowia: 2.1.1.; 2.4.1.; 2.4.2.) 

- ilość podjętych działań, 
- ilość porad prawnych, edukacyjnych i innych, 
- ilość zakupionych materiałów pomocnych w pracy z 
osobami dotkniętymi bezrobociem, bezdomnością i 
uzależnieniem od środków odurzających. 

Rozdział 6. 
Preliminarz wydatków do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 oraz 

dysponenci środków 
Komórką odpowiedzialną za realizację programu jest Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw 

Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku. 
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Burmistrz sporządzi raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
i efektów jego realizacji do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport. 

Wykaz zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łask na rok 
2022 
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu 

GPPN 
10 000,00 zł 

2. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz działalność 
informacyjno - edukacyjna 

6 000,00 zł 

3. Dofinansowanie dla specjalistycznych poradni odwykowych, punktu 
konsultacyjnego 

2 000,00 zł 

 razem 18 000,00 zł 
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