UCHWAŁA Nr XVI/110/07
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 16 listopada 2007 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 10 ust.2 ustawy z 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r . Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.).
uchwala się, co następuje :
§1
1 .Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłacanych do Budżetu
Gminy przez podmioty gospodarcze prowadzące handel tymi artykułami. Podział tych
środków następuje w uchwale budżetowej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Załącznik
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 16 listopada 2007 roku

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2008
Program został przygotowany przez pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i
ochrony zdrowia w porozumieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
na
podstawie
ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. z 2005 roku Dz. U. Nr 179, poz. 1485
z późn. zm.).

W art.10.1. ustawy stwierdza się, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Do przygotowania programu korzystano z przepisów cytowanej ustawy oraz wytycznych
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem programu jest podejmowanie działań profilaktycznych służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii w gminie Drezdenko i eliminowanie jej ujemnych skutków, a w
szczególności:

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

1. współpraca Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Gorzowie Wielkopolskim, oddziałami
detoksykacji i leczenia uzależnień z terenu całego kraju.
2. miejsce pierwszego kontaktu – gminny punkt konsultacyjny, biuro pełnomocnika
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i ochrony zdrowia.

II. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii:
1.pomoc w ramach działalności punktu konsultacyjnego: informacyjna,
psychologiczna - doraźna i terapeutyczna.

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

1. Realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2.Organizacja i wspieranie olimpiad i konkursów zawierających problematykę narkomanii.
3.Dofinansowanie szkoleń w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
4.Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką narkomanii na terenie całego kraju.

IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
1.Wsparcie przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym
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 w Drezdenku oraz
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z
2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) burmistrz opracowuje projekt Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
Rada gminy uchwala program – art. 10. ust. 3 ustawy.

