
UCHWAŁA Nr XV/142/2012

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 20 stycznia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

Na  podstawie  art.  10  ust.  3  ustawy  z  29  lipca  2005  roku  o  przeciwdziałaniu 

narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.  Uchwala  się  Gminny  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2012  w 

brzmieniu  załącznika  do  niniejszej  uchwały,  będący  częścią  Strategii  Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wyrzysk na lata 2008 – 2015.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XV/142/2012  Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia2012 roku w 

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 10 ust.1 

ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii.  Ustawa  w  przepisie  art.10  ust.3  wprowadza 

obowiązek uchwalania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2012 jest kontynuacją zadań 

realizowanych na terenie Gminy Wyrzysk w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku 

określa zadania  własne gminy jednocześnie precyzuje,  że będą one realizowane w postaci 

gminnego programu przyjmowanego przez Radę Miejską.

Ustawodawca nakłada na samorządy zadania z zakresu profilaktyki uzależnienia od 

środków  psychoaktywnych,  wskazuje  na  konieczność  współpracy  wszystkich  podmiotów 

działających  na  szczeblu  lokalnym  w  budowaniu  spójnej  strategii  przeciwdziałaniu 

narkomanii. Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy 

Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Gminny  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  zakłada  działania  promujące 

świadomość istniejącego prawa oraz propaguje postawy i zachowania zgodne z nim, działania 

ograniczające dzieciom i młodzieży dostęp do środków psychoaktywnych oraz promowanie 

w lokalnym środowisku wszelkich inicjatyw.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.



Załącznik 

do uchwały  Nr XV/142/2012

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 20 stycznia 2012 r.

GMINNY PROGRAM 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

§1. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez:

1) zapewnienie  większej  świadomości,  edukacji,  informacji  i  poparcia  dla  działań 

podejmowanych na rzecz ogółu społeczeństwa z zakresu zapobiegania narkomanii;

2) promocja zdrowego stylu życia;

3) leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych;

4) monitorowanie problemów narkotykowych;

5) współpraca  z  instytucjami  i  organizacjami  pozarządowymi  zajmującymi  się 

zapobieganiem narkomani.

§2. Adresatem działań jest społeczność lokalna.

§3.  Realizatorem  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  jest  Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która realizuje założenia programu wraz 

z innymi podmiotami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi współpracującymi z 

samorządem.

§4. Zadanie realizowane jest ze środków finansowych budżetu Gminy pochodzących z 

opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przekazane na rozdział 

„Zwalczanie Narkomanii”- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§5. Zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii i odpowiadające 

im działania do realizacji to:

1) zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem:

a) udzielanie  profesjonalnej  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  osobom 

zagrożonym narkomanią i eksperymentującymi z narkotykami,



b) postępowanie terapeutyczne hamujące proces powstawania zaburzeń zachowań i tym 

samym powstawania uzależnienia od środków psychoaktywnych w ramach tzw. grup 

wsparcia,

c) informacje  o  możliwościach  leczenia  stacjonarnego  i  jego  skuteczności  w 

zapobieganiu negatywnym następstwom używania substancji psychoaktywnych;

2) udzielanie  pomocy  psychologicznej  i  prawnej,  w  których  występują  problemu 

narkomanii:

a) prowadzenie  polityki  informacyjnej  dotyczącej  miejsc  pomocy rodzinie,  w których 

występują problemy narkomanii,

b) opracowanie  materiałów  informacyjnych  o   możliwościach  uzyskania  pomocy  w 

zakresie poradnictwa w problemach narkotycznych,

c) uświadamianie z zagrożeń wynikających z narkomanii;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w 

zakresie  rozwiązywania  problemów  narkomanii,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

dzieci i młodzieży:

a) działalność  informacyjno  -  edukacyjna  poprzez  zakup  materiałów  i  dystrybucję 

materiałów dotyczących rozwiązywania problemów narkomanii,

b) prowadzenie  lokalnych  kampanii  edukacyjnych  związanych  z  profilaktyką  i 

promowaniem zdrowego stylu życia, 

c) realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych informujących o szkodliwości 

sięgania po środki odurzające,

d) dofinansowanie spektakli teatralnych, prelekcji, pogadanek itp. z zakresu profilaktyki 

narkotykowej,

e) szkolenia  dla  pracowników  socjalnych,  pedagogów,  nauczycieli  w  zakresie  pracy 

profilaktycznej,

f) promowanie  programów  opierających  się  na  pracy  liderów  młodzieżowych  w 

środowisku rówieśniczym,

g) organizowanie  badań  i  sondaży,  pozwalających  diagnozować  aktualny  stan 

problemów narkotykowych,

h) działanie Policji związane z ograniczeniem dostępności narkotyków

i) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach terapeutycznych i 

socjoterapeutycznych;

4) wspomaganie  działalności  instytucji,  organizacji  pozarządowych  i  osób  fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii:



a) wspieranie  działalności  podmiotów  służących  rozwiązywaniu  problemów 

narkotycznych,

b) udzielanie  wsparcia  finansowego  i  organizacyjnego  podmiotom  na  podstawie 

złożonych  projektów,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  o  działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie lub finansowanie takiej działalności;

5) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem  i  wykluczeniem  społecznym  i  integrowanie  tych  osób  ze  środowiskiem 

lokalnym,  udzielana  będzie  poprzez  wsparcie  socjalne  realizowane  przez  Miejsko – 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku. 



Załącznik 

do Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii

na 2012 r.

Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2012

Lp. Zadania Wydatki

Przeciwdziałanie narkomanii 1.000,00

1.

Działalność profilaktyczna, informacyjna, 

edukacyjna i szkoleniowa w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży. 

1.000,00


