
UCHWAŁA NR LXVIII/579/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 
poz. 994 ze zm. ) oraz art. 10 ust.2 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2018r.  poz. 1030 ze zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Załącznik do uchwały Nr LXVIII/579/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 16 listopada 2018 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2019-2020

Program został przygotowany w oparciu o dane uzyskane z Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na podstawie ustawy  z 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018r.  poz. 1030 ze zm.).

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2020 jest spójny z Krajowym Programem 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz  stanowi część Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Drezdenko.

Celem głównym programu jest realizacja działań profilaktyczno – interwencyjnych w gminie 
Drezdenko służących eliminowaniu ujemnych skutków narkomanii. Do realizacji powyższego celu 
programu przyjęto następujące zadania:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem od narkotyków lub innych środków psychoaktywnych:

Opis celu: stworzenie odpowiednich działań profilaktycznych i terapeutycznych umożliwiających 
osobom uzależnionym ponowną integrację ze społeczeństwem.

1. Współpraca z ośrodkami terapii uzależnień, oddziałami detoksykacji i leczenia uzależnień z terenu 
całego kraju.

2. Miejsce pierwszego kontaktu – gminny punkt konsultacyjny przy ul. Marszałkowskiej 18 w Drezdenku.

Efekty: zwiększenie efektywności udzielanej pomocy, zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
uzależnieniem.

II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii:

1. Pomoc w ramach działalności punktu konsultacyjnego: informacyjna, psychologiczna - doraźna 
i terapeutyczna.

2. Koordynowanie działań dotyczących pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, 
poprzez współpracę z policją, ops, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami, organizacjami 
pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania narkomanii.

3. Stworzenie bazy danych placówek dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem.

Efekty: stworzenie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania narkomanii, aktywizacja organizacji 
pozarządowych działających w zakresie profilaktyki narkomanii.

III. Cel  operacyjny: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

Opis celu: określenie kierunków zmierzających do wspierania i rozwoju programów profilaktycznych, 
podnoszenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie problemów narkomanii oraz podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną.

1. Realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

2. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

3. Dofinansowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania profilaktyczne z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii.

4. Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką narkomanii na terenie całego kraju.

5. Prowadzenie akcji informacyjno-profilaktycznych w zakresie zażywania tzw. środków psychoaktywnych 
z głównym naciskiem na placówki i świetlice szkolne.

6. Prowadzanie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z problemem 
narkomanii oraz współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tej tematyki.
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7. Promocja prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.

8. Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych (książki, kasety, płyty DVD, 
broszury, ulotki itp.).

Efekty: podniesienie świadomości społecznej o problemie uzależnień od substancji psychoaktywnych, 
wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w działania profilaktyczne, zwiększenie liczby osób objętych 
programami profilaktycznymi, zwiększenie liczby osób objętych pomocą psychologiczną oraz prawną.

IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii.

1. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym itp. dla dzieci i młodzieży 
w szczególny sposób eksponujący szkodliwość narkotyków.

Efekty: ograniczenie szkód społecznych wynikających z uzależnienia od narkotyków.

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób:

1. Współpraca w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej 
w Drezdenku.

Efekty: Aktywizacja podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz profilaktyki narkomanii, 
terapii i reintegracji społecznej.

VI. Źródła finansowania

Źródłem finansowania zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii są środki własne gminy 
określone w uchwale budżetowej: Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85153 – zwalczanie 
narkomanii.

Id: FE5A236B-3C62-4EDD-B690-C2C8991DD89C. Uchwalony Strona 2



UZASADNIENIE

Konieczność uchwalenia przez Radę Miejską w Drezdenku Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29
lipca 2005 roku. Zgodnie z ustawą - przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych
gminy.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w artykule 182

przewiduje finansowanie zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, ze
środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.
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