
UCHWALA Nr 138IXXIII2016 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 30 grudnia 2016 roku 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii 
na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz<t-dzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, z pom. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 roku, poz. 224, 
z p6Zn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastltPuje: 

§ 1 

Uchwala silt Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii na 2017 rok w brzmieniu 
zal<t-cznika do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza silt Wojtowi. 

§3 

Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen urzltdu gminy, na stronie intemetowej 
www.ugnowemiasto.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjltcia. 

,
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Zal~cznik 

do uchwaly Nr 
138IXXII/2016 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 30 grudnia 2016 r. 

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii 
w Gminie Nowe Miasto na 2017 rok 

Wprowadzenie 

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii na 2017 rok, zwany dalej Programem 

okresla cele i zadania gminy wynikaj~ce z przepisow ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1224, z pom. zm.). 

Program sruzy stworzeniu warunkow sprzyjaj~cych zachowaniu zdrowia fizycznego 

psychicznego mieszkailcow gminy, ograniczaniu szkod spolecznych i wlasciwemu 

wychowaniu mlodego pokolenia a tahe podniesieniu swiadomosci spolecznej, dotyc~cej 

negatywnych skutkow uzaleznienia od narkotykow i substancji psychoaktywnych. 

Uzaleznienie od narkotykow jest przejawem patologii spolecznej. Uzalemienie od 

narkotykow, to powaina choroba, na ktor~ moze zapasc kaida osoba eksperymentuj~ca 

z przyjmowaniem roznego rodzaju srodkow odurzaj~cych. Narkomania w stosunkowo 

krotkim czasie prowadzi do powamych zmian psychicznych, degradacji spolecznej 

z marginalizacj~ i wykluczeniem spolecznym wl~cznie, cZysto staje siy przyczyn~ wejscia na 

drogy przestypstwa. Produkcja narkotykow ich dystrybucja, kradziez lekow w szpitalach, 

popelnianie przestypstw w celu uzyskania srodkow na narkotyki s~ nieodl~czn~ stron~ 

uzaleznienia. Bardzo czysto uzalemienie i spowodowane nim zmiany w psychice s~ 

nieodwracalne. Metody leczenia s~ zazwyczaj nieskuteczne. Zjawisko narkomanii obejmuje 

coraz mlodsze osoby. Wykrywalnosc uzaleznienia we wczesnym stadium jest sporadyczna ze 

wzglydu na wielosc stosowanych srodkow i rownoczesny brak wiedzy u wychowawcow 

i opiekunow. Wiele osob jest zdania, ze skoro problem nie dotyczy ich samych lub kogos 

z bezposredniego otoczenia, to tak naprawdy problem ten nie istnieje. Rodzice czysto s~ 

przekonani, ze ich dzieci nie maj~ nic wspolnego z narkotykami, bo narkotyzuj~ siy tylko 

ludzie z marginesu. Niestety tak nie jest. W niektorych krygach panuje wrycz moda na 

okazjonalne zaiywanie narkotykow. Do pierwszych kontaktow z narkotykami dochodzi 

z reguly z ciekawosci b~dz niewiedzy. Zjawisko narkomanii w szczegolny sposob dotyka 

mlodziez a nawet dzieci, dlatego tez profilaktyka uzaleznienia od narkotykow jest wamym 

zadaniem samorz~du. Nie rna jedynego, skutecznego sposobu zapobiegania narkomanii. 

Lepiej jednak zapobiegac niz leczyc i walczyc ze skutkami narkomanii. 



CELE PROGRAMU 

1. 	 Ograniczenie uzywania narkotykow i minimalizowanie skutkow ich uzywania. 
2. 	 Rozwijanie profilaktyki narkomanii poprzez promowanie i wdraZanie programow 

edukacyjno-wychowawczych skierowanych do rodzicow i wychowawcow, maj,!-cych na 
celu podniesienie kompetencji wychowawczych w kontekscie zagrozen zwi~nych 
z uzaleznieniem od srodkow odurzaj,!-cych i konsekwencji podejmowania zachowan 
ryzykownych przez dzieci i mlodziez. 

3. 	 Poszerzanie wiedzy mlodych i doroslych mieszkancow gminy na temat szkodliwosci 
uzywania narkotykow oraz dostypnych form pomocy dla osob uzaleznionych i ich 
rodzin w formie dzialail informacyjno-edukacyjnych. 

4. 	 Wspieranie i wspolfinansowanie altematywnych form spydzania czasu wolnego przez 
dzieci i mlodziez, promuj,!-cych prozdrowotny i bezpieczny sty I zycia. 

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

1. 	 Zwi~kszenie dost~pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob 
uzale:inionych od narkotykow i osob zagro:ionych uzale:inieniem: 

1) 	 prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla osob uzaleznionych 
i eksperymentuj,!-cych z narkotykami oraz podejmowanie dzialan motywuj'!-cych 
do podjycia terapii (prowadzenie Punktu Konsultacyjnego); 

2) 	 zapewnienie wsparcia i pomocy socjoterapeutycznej osobom po zakonczonej terapii 
i czlonkom ich rodzin; 

3) udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, ktorych dzieci pij,! alkohol; 
4) udzielanie informacji 0 mozliwosciach uzyskania specjalistycznej pomocy osobom 

uzaleznionym i ich rodzinom w zakresie terapii i rehabilitacji; 

2. 	 Udzielanie pomocy psychospolecznej i prawnej rodzinom, w ktOrych wyst~puj~ 
problemy narkomanii: 

1) prowadzenie poradnictwa w ramach Punktu Konsultacyjnego; 
2) prowadzenie szkolen i warsztatow oraz programow profilaktycznych skierowanych do 

wychowawcow i rodzicow; 
3) prowadzenie dzialan informacyjnych w zakresie mozliwosci otrzymania pomocy 

specjalistycznej i procedurze kierowania na leczenie osob uzaleznionych; 

3. 	 Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwi~zywania problemow narkomanii, w szczegolnosci dla 
dzieci mlodzie:iy: 

1) 	 organizowanie i finansowanie programow profilaktycznych dla dzieci, mlodziezy, 
nauczycieli i rodzicow, realizowanych w placowkach oswiatowych; 

2) 	 realizowanie warsztatow, stwarzaj£tcych warunki do nabywania umiejytnosci 
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami Zyciowymi poprawiaj£tcych 
funkcjonowanie psycho-spoleczne dzieci i mlodziezy; 

3) 	 wspolorganizowanie i wspolfinansowanie dzialan promuj£tcych zdrowy, aktywny 
i bezpieczny styl zycia, wolny od narkotykow i innych substancji uzalezniaj,!-cych 
poprzez rozwoj zorganizowanych zajyc pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym: 
- inicjowanie i organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla 
dzieci, mlodziezy i doroslych, 
- organizowanie innych form czynnego wypoczynku z elementami profilaktyczno
edukacyjnymi: rajdy i wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki, wyjazdy na basen, 
imprezy integracyjne organizowane z okazji Dnia Dziecka, Miydzynarodowego 
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Dnia Zapobiegania Narkomanii, Dnia Patrona Nowego Miasta, itp.; 
4) udzial w lokalnych i og6lnopolskich kampaniach profilaktycznych i akcjach 

edukacyjnych zwi,!zanych z zapobieganiem narkotykomanii, organizowanie 
pokazu film6w, spektakli i koncert6w, zakup lub wykonanie materia16w 
profilaktycznych: plakaty, ulotki, broszury, informatory oraz innych materia16w 
informacyjno-edukacyjnych, a takZe nagr6d w konkursach, podnosz'!cych 
swiadomosc 0 szkodliwosci uzaleznien; 

5) dofinansowanie szkolen i kursow specjalistycznych dla nauczycieli, pedagogow, 
psycholog6w, pracownikow swietlic i pracownikow socjalnych w zakresie podnoszenia 
umiejytnosci prowadzenia dzialan profilaktycznych wsrod dzieci i mlodziety; 

6) organizowanie spotkan, szkolen, prelekcji dotycz'!cych profilaktyki 
i rozwi<p:ywania problem6w zwi<p:anych z narkomani,!; 

7) informowanie 0 dostypnosci uslug terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla os6b 
uzaleznionych i ich rodzin oraz prowadzenie dzialan edukacyjnych 0 szkodliwosci 
uzywania narkotyk6w; 

8) zakup i upowszechnianie materialow informacyjnych 0 problemach uzaleznienia od 
narkotyk6w, dopalaczy; 

4. Wspomaganie dzialan instytucji, organizacji pozarz~dowych osob flzycznych, 
sluz~cych rozwi~zywaniu problemow narkomanii: 

1) wsp6lpraca z policj~ w zakresie organizowania akcji profilaktyczno-edukacyjnych, 
dotycz~cych kryminogennych skutkow uzywania narkotykow; 

2) wspolpraca z policj~ w celu prowadzenia wsp6lnych dzialan profilaktycznych, 
wynikaj~cych z ustawy 0 przeciwdzialaniu narkomanii, w tym monitorowanie miejsc 
szczegoJnie narazonych na dzialalnosc dealerow narkotykowych: szkoly, place zabaw, 
obiekty sportowe itp.; 

3) wspolpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oswiatowymi 
w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i mlodziety oraz udzielanie im 
pomocy finansowej dla stworzenia wlasciwych warunkow Jokalowych oraz sprzytowych 
do prowadzenia tej dzialalnosci. 

4) organizowanie i finansowanie szkolen z zakresu rozwi<p:ywania problem6w 
narkomanii dla poszczeg6lnych grup zawodowych z terenu gminy: pracownikow 
oswiaty, policji, pomocy spolecznej, sluzby zdrowia administracji 
samorz,!dowej; 

5) wsp61praca z instytucjami i organizacjami pozarz'!dowymi w realizacji Programu 
i budowaniu "koalicji antynarkotykowej"; 

6) dofinansowanie program6w profilaktyczno-terapeutycznych, realizowanych 
podczas zorganizowanych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci 
z rodzin dotkniytych lub zagrozonych problemami uzaleznienia; 

ZRODLA FINANSOWANIA 

1. 	 Srodki finansowe na realizacjy zadail wynikaj,!cych z Programu pochodz,! z oplat za 
korzystanie z zezwolen na sprzedaZ detaliczn,! napoj6w alkoholowych zgodnie z art. 182 

ustawy z dnia 26 paidziemika 1982 roku 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 roku, poz. 487). 

2. 	 Szacunkowa wielkosc srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjy Programu 
w 2017 roku wynosi 5.000 zl. 

3. 	Wydatki na realizacjy zadan wlasnych gminy wynikaj,!cych z ustawy 0 przeciwdzialaniu 
narkomanii oraz niniejszego programu S,! ujyte w planie budzetu gminy na 2017 rok 
w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdzial 85153 - Zwa1czanie narkomanii. 
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Postanowienia koncowe 

1. 	 Jednostkq realizujqcq Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii jest Urzqd Gminy 
w Nowym MieScie we wspolpracy z Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej, StraZq 
Gminnq, placowkami oswiatowymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi. 

HARMONOGRAM WYDATKOW 

Lp. Nazwa zadania 
Planowane srodki 

na realizacj~ 
zadania 

w zl 

Termin 
realizacji 

1. Zwi((kszenie dost((pnosci pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob 
uzaleznionych od narkotykow i osob 
zagrozonych uzaleznieniem 

1000,00 
I - XII 

2. Udzielanie pomocy psychospolecznej i 
prawnej rodzinom, w ktorych wyst((pujq 
problemy narkomanii 

1000,00 I - XII 

3. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci 
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwi1!zywania problem6w 
narkomanii, w szczeg61nosci dla dzieci 
mtodzieZy 

1500,00 I - XII 

4. Wspomaganie dzialail instytucji, organizacji 
pozarzqdowych i osob fizycznych, 
sluzqcych rozwiqzywaniu problemow 
narkomanii 

1500,00 I - XII 

Opracowanie: 

Grninna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 


Przewodniczqca GKRP A 

Marianna Czamecka 


mi~dzynarodowy dzien zapobiegania narkomanii - 26 czerwca 
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Uzasadnienie 


do Uchwaly Nr 138IXXIII2016 


Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 30 grudnia 2016 


Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii, stanowi~cy zal~cznik do 

niniejszej uchwaly jest kontynuacj~ zadan realizowanych w latach poprzednich. 

Zgodnie z tresci~ art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu 

narkomanii, przeciwdzialanie narkomanii jest zadaniem wlasnym gminy a program 

dzialania w tym zakresie jest uchwalany przez Rady Gminy. 

, 


