
UCHWALA NR lSJ/XXXIII202J 
RAllY CMINY NOWE MIASTO 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

uchwalenia Programu Pneciwdrialania Narkomanii 
dis Miasta i Gmioy Nowe Miuto DR lata 2022 - 2024 

Na podstawie art. 18 us!. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz&dzie gminnym (Dz.U. z 2021 
roku. pOl. 1372, Z p6fn. zm.) oraz art. 10 us!. 3 ustawy z dnia 29 lipca 20050 przeciwdziataniu narkomanii 
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 2050) Rada Ominy uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Uchwala si¢ Program Przeciwdzialania Narkomanii dla Miasta i Gminy Nowe Miasto Da lala 2022
2024 w branieniu zat~cznika do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonaoie uchwaly powierza si~ W6jtowi. 

§ 3. UchwaJa podlega ogloszeniu Da tablicy og./oszen urz¢u gmJny, na stron ie intemetowej 
www.ugnowemiasto.pl omz w Biuletynie Informacji PubJicznej. 

§ 4. Uchwala wchodzi w tycie z dniem 01 stycznia 2022 roku. 

CY 
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ZahJcznik do uchwaty Nr 25 LlXXX1In021 

Rady Groiny Nowe Miasto 

z emia 30 grudnia 2021 f. 

Program Przeciwdzialania Narkomanii 

dIs Miasta i Gmioy Nowe Miasto na lata 2022 - 2024 


Wprowadzen.ie 

Program Przeciwdzialania Narkomaoii dla Miasta i Gminy Nowe Miasto na lata 2022 - 2024, zwany 
daJej Programem okresla cele i zadania miasla i gminy wynikaj4ce z przepis6w ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku 0 przeciwdzialaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2050). 

Program stut)' stworzeniu warunk6w sprzyjaj:Jcych zachowaniu zdrowia fizycznego 
i psychicznego mieszkanc6w miasta i gminy, ograniczaniu szk6d spotecznych ; wlaSciwemu wychowaniu 
mJodego pokoJenia a takie podniesieniu swiadomosci spotecznej w zakresie poznania negatywnych 
skutk6w uzaJet nienia od narkotyk6w j substancji psychoaktywnych. 

UzaJetnienie od narkotyk6w jest przejawem palologii spojccznej. Uzaletnieoie od oarkotyk6w to 
powatna choroba, oa kt6r,} moze zapaS¢ kaida osoba eksperymeotujqca z przyjmowaniem r6roego rodzaju 
srodk.6w odurzajllcych. Narkomania w stosunkowo kr6tkim czasie prowadzi do poWai.nych zmian 
psychicZIlych, degradacji spojecznej z marglnalizacjlJ i wykluczeniem spolccznym wl~cznie. cz~sto staje si~ 
przycZ)'n~ wej~ia na drog~ pnesl~pstwa.. Produkeja narlcotyk6w. ich dystrybucja, knldziez lek6w 
w szpitalach, popetnlanie przestwstw w celu uzyskania §rodk6w oa oarkotyk..i 54 nieocll(JcZR'} stroo4 
uzaleroienia. Bardzo C2~sto uzaletnieaie i spowodowane nim zmiaoy w psych ice SCl nieodwracalne. Metody 
IC{;zenia s<} zazwyczaj nieskuteczne. Zjawisko narkomanii obejmuje COral mtodsze osoby. Wykrywalno~¢ 
uzalezoienia we wczesnym stadium jest sporadyczna ze wzglydu na wielosc stosowanych srodk6w 
i r6wnoczesny brak wiedzy u wychowawcOw i opiekunow. Wi ele os6b jest zdania, ie skora problem 
nie dotyczy ich samych tub kogos z bezposredniego otoczenia.. to tak naprawd~ problem ten oie iSblieje. 
Rodziee cz~sto s~ przekonani, Ze ich dzieci nie majlJ nic wsp6Jnego z narkotykami, bo narkotyzuj4 si~ tylko 
ludzie z rnarginesu. Niestety tak nie jest. W nickt6rych ~gach panuje wrycz moda oa okazjonalne 
zaZywanie oarkotyk6w. Do pierwszych kontakt6w z narkotykarni dochod.zi z reguty z ciekawo~i b~dZ 
niewiedzy. Zjawisko narkomanu w szczeg61ny spos6b docyka mJodziet a nawet dzieci . dlatego tez 
profilaktyka uzaletnienia od narkotyk6w jest wai:nym zadaniem sarn0f74du. Nie rna jedynego, skutecznego 
sposobu zapobiegania narkomanii. Lepiej jednak zapobiegac nit JecZ)'c i walczyc ze skutkami narkoman ii. 

CELE PROGRAMU 

1. 	 Ograniczenie utywaoia narkol:yk6w i minimali zowanie skutk6w jch utywania . 
2. 	 Rozwijanie profilaktyki narkomanii poprzez promowanie i wdratanie programow edukacyjno

wychowawezych skierowanycb do rodzic6w i wychowawc6w, rnaj~eyeh oa eelu podniesienie 
kompeteneji wyehowawczyeb w kontekScie zagrozen zwi<JZ3nych z uzaJetnieniem od srodk6w 
odunajqcych i konsekwencji podejmowania :z.achowail I)'zykownych pruz dzieci i mlodziet. 

3. 	 Poszerzanie wiedzy mtodyeb i dorostyc.h mieszkar'tc6w miasta i gminy na lemat szkodliwoSci utywania 
narkotyk6w omz dostypnycb form pomocy dla os6b uzaletnionych i ich rodzin w formie dzialafl 
informacyjno-edukacyjnych. 

4. 	 Wspieranie i wsp6tfinansowanie altematywnych form s~dzania czasu wolnego przez dzieci i mJodziet, 
promuj<lcych prozdrowotny j bezpieczny styl tycia. 

ZADANIA [ SPOSOBY [CH REALIZACJI 

Zwi~kszenie dost~pnosci pomocy terapeutycznej i rehabUitacyjnej dla os6b 
[. Zadanie uzaJetniooycb ad oarkotYk6w i os6b z.aeroiODYcb uzaietoieniem Uwagi 

OzialaDia RealizatorZ)' 
UMiG Nowe Miasto 

I. prowadzeoie poradnictwa i konsultacji dIs os6b uzalei.ni o- MGOPS Nowe Miasto 
nyeh i eksperyrnentuj<teych z narkotykami oraz. oodejmo-wanie Strat Mieiska 
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 dziaJan motywuj!Jcych do podjrycia terapjj (prowadzenie Punktu Policja 
Konsultacyjnego); Plac6wki oswiatowe 

Slutba zdrowia 
UMiG Nowe Miasto 

2. zapewnienie wsparcia i pomocy socjolerapeutycznej osobom MGKRPAwNowym 
uzaleinionym i czlonkom ich rodzin po zakonczonej [erapi i; Mie!cie 

I (Punkt Konsultacviny) 
UMiG Nowe Miaslo 

3. udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, kt6rych dziecj majIJ MOOPS Nowe MiastQ 
problem z narkotykami , dopalaczami i innymi substancjami Plac6wki o~wjatowe 
psych~aktywnymi . Shaba zdrowia 

UMiG Nowe Miasto 
4. udzielanie infonnacji 0 mozliwosciach uzyskania MGOPS Nowe Miasto 

specjalistycznej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej Stra:! M iejska 
osobom uzaletnionym; Policja 

Plac6wki oswiatowe 
Stutba zdrowia 

II. Zadaoie Udzielaoie pomocy psychospoleczoej i prawnej rodzioom, 
w kt6rych wystf;P~j~ problemy narkomanii Uwagi 

Dzialania Realiutorzy 
prowadzenie pomdnictwa w ramach P'unktu Konsuhacyjnego; UMiG Nowe Miasto 

l. MGKRPA w Nowym 
Midcie 

prowadzenie i finansowarue szkolen i warsztat6w omz UMiG Nowe Miasto 
2. program6w profilaktycznych skierowanych do wychowawc6w Plac6wki o~wiatowe 

i rodzic6w; 
UMiG Nowe Miaslo 

3. prowadzenie dziatail infonnacyjoych w zakresie mOiJiwoSci MGOPS Nowt Miaslo 
otrzymania pomocy specjalistycznej i procedurze kierowania Policja 
oa leczenie os6b uzaletnionych; Plac6wki o~wiatowe 

Slufba zdrowia 

m. Zadaoie iProwacizenie promaktycznei dzialalno!d inronnacyjnei. edukacyjnej oraz Uwagi 
szkoleniowej w zakrcsie rozwi4ZYWania problemow narkomaoU, 
W szcu2olno§ci dla dzieci mJodzietv 

DziAlania Realizatorxv 

l. organizowanie i finansowanie program6w profilaktycznych dis UMiG Nowe Miaslo 
dzieci. mJodzieZy, nauczycieli i rodzic6w. realizowanych w Plac6wki o~wiatowe 
plac6wkach otwiatowych· 

2. realizowanie warsztatow, stwarzajlJcych warunki do nabywania UMiG Nowe Miasto 
umiejytnoki radzenia sobie z trudnymi sytu8cjami tyciowymi Plac6wki o5wiatowe 
i poprawiajllcych funkcjonowanie psycho-spcleczne dzieci j 
mJodziety; 

3. wspOJorganizowanie i wspOffinaosowanie dzialan promujJtcych UMiG Nowe Miasto 
zdrowy, aktywny i bezpieczny styl :zycia, wolny oct MGOPS Nowe MiaslO 
narkotyk6w i innych substancji uzalezruajllcych poprzez Plac6wki o~wiatowe 
rozw6j zorganizowanych zaj~ pozalekcyjoych MGOK Nowe Miasto 
i pozaszkolnych, w tym: Policja 
• inicjowanie i organizowanie integracyjoych imprez 5Mba zdrowia 
sportowo--rekreacyjnych dla dzieci, mlodziety 

i doroslych, 
• orgaoizowanie innych form cz;ynnego wypoczynku 
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 z elementami profilaktyczno-edukacyjnymi: rajdy 
i wycieczki krajoznawcze. festyny. biwaki. wyjazdy oa 
basen, imprezy integracyjne organizowane Z okazji Dnia 
Dziecka, Mj~dzynarodowego Onis Zapobiegania 
Narkomanii. Onia Rodziny, itp.' 

4. udziat w lokalnych i og61nopolskich kampaniach UMiG Nowe Miasto 
profilaktycznych i akcjach edukacyjnych zwi~ych MGOPS Nowe Miasto 
z zapobieganiem narkomanii, organizowanie pokazu film6w, Plac6wki o$wialowe 
spektakli i koncert6w, zakup tub wykonanie material6w MOOK Nowe Miaslo 
informacyjno-edukacyjnych: pJakaty, ulotki, broszury, Policja 
informatory, a takte zakup nagr6d 5luiba zdrowia 
w konkursach, podnos~cych wiedzy 0 szkodliwosci 
uzaletnien 0f'a2 nabywania umiejt;!tnoSci rozpoznawania 
_sytuacji stwarzajllCJch wyslIIpieoie ~groi.enja maletnieniem' 

5. dofinansowanie szkolen i kursow specjalistycznych dla UMiG Nowe Miasto 
nauczycieli, pedagog6w, psycholog6w, pracownik6w §wietlic i MGOPS Nowe Miasto 
pracownik6w socjalnych w zakresie podnoszenia umiejf,!tnosci Plac6wki o§wiatowe 
prowadzenia dziahui profilaktycznych w§r6d dzieci i 
mlodzieiY; 

UMiG Nowe Miaslo 
6. organizowanie spotkan, szkolen, prelekcji olematyce MGOPS Nowe Miaslo 

profilaktyki i rozwi4Z)'wania problem6w zwi~nych Plac6wki o~wiatowe 
z narkomania: Policja 

7. iofonnowanie 0 dost~pno~i uslug lerapeutycZIlych UMiG Nowe Miasto 
i rehabilitacyjnych dla os6b uzaletnionych i ich rodzin omz MGOPS Nowe Miaslo 
prowadzenie dzial:aiJ edukacyjnych 0 sz.kodliwoSci utywania Placowki oswiatowe 
narkotyk6w; Policja 

Shl2ba zdrowia . . -_.

8. zakup i upowszechnianie materia!6w infonnacyjnych UMiG Nowe Miasto 
o problemach uzaletnienia od narkotyk6w, dopalaczy; MGKRPA w Nowym 

MieScie 

IV. Zadanic Wspomaganie dzia}ao. instytucji, orgaoizaeji pozarz\dowycb Uwagi 
i osob fLZYCZDych stuZ;Jcycb rozwilU:YWaniu problem6w narkomanii 

DzialaDia Realizatorzy 

I. wsp6tpraca z policjQ W organizowaniu akcji infonnacyjno- UMiG Nowe Mias lo 
edukacyjnycb podnosUJcych wiedz~ w zakresie Plaoowld oSwiatowe 

I kryminogennych skutk6w utywania narkotyk6w' Policja 

2. wsp6!praca z policjl} w celu prowadzenia wsp61nych dzialan UMiG Nowe Miaslo 
profilaktycznych, wynikajllcych z ustawy 0 przeciwdzia-Ianiu Plac6wld oswiatowe 
narkomanii, w lym monitorowanie miejsc szczeg6Jnie Policja 
naratonych na dziatalno~c dealerow narkotykowych: szkoJy, Strai: Miejska 
place zabaw obiekty sportowe itp,' 

UMiG Nowe Miasto 
3. wsp6Jpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi. MGOPS Nowe Miasto 

sportowymi i o~wialowymi w zakresie zagospodarowania Plac6wki o§wiatowe 
czasu wolnego dzieei i ml'odziety w spos6b bezpjeczny Policja 
i wolny ad ryzyka utywania substancji psycho-aktywnych, w Stowarzyszenia 
tym r6wniei dafinansowanie (wanenia wtasciwych warunk6w Kluby sportowe 
lakalowych omz sprz~towych umotliwiaj'lcych prowadzenie MGOK Nowe Miasto 
te ' dzialalnosci' 
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,4. orgaoizowanie finansowanie szkolefl. z zakresu UMiG Nowe Miasto 

MGOPS Nowe MiastorozwiilZ)'wania problem6w narkomanii dJ. poszczeg61oycb 
Plac6wk.i oswiatowegrup zawodowych z (erenu gro iny: pracownik6w oswiary. 

policj i, pomocy spolecznej, stui.by zdrowia i admi nistracji Policja 
Slutba ulrowiasamol'ZlJdowej; 

finansowanie program6w profilaktyczno-terapeutycznycn, UMiG Nowe Miasto5. 
rea!izowanych podczas zorgaruzowanych form wypoczynku MGOPS Nowe Mi8StO 

Plac6wki o~wiatoweletniego i zimowego dla dzieci z rodzin dotkni~tych lub 
zagroionycn problemami uzaleinienia 

ZRODLA FINANSOW AN1A 

1. Srodki finansowe oa realizacj~ zadan wynikajqcych z Programu pocbodz4 z aplat za korzystanie 
z zezwoleo oa sprzedat delalicZIlIl napoj6w alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy z doia 26 paidziemika 
1982 roku 0 wychowan iu w tneiwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 202 1 roku, poz. I J19). 

2. Szacunkowa wielko~c ~rodk6w finansowych przemaczonych na rea lizacj~ Programu w katdym 
roku rea1izacji programu wynosi 2.000 zl. 

3. Wydatki oa rea lizacj~ zadail wlasnych gminy wynikajllcych z ustawy a przeciwdzialaniu narkomanii 
oraz niniejszego programu sl) ujmowane w planie budZetu gminy w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdzial 
85153 - ZwaJczanie narkomanii. 

PostBnoMenia ko6cowe 

JednostklJ realizuj4C4 Program Przeciwdzialania Narkomanii jest Ul7lJd Miasta i Gminy Nowe Miasto we 
wsp6tpracy z Miejsko-Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej, Stra1:l! Mi ejsktj, policj4, plac6wkami 
oswiatowymi i shaby zdrowia omz miejsko-gminnymi j ednostkami organizacyjnymi. 

HARMONOGRAM WYDATKOW 

Planowane ~ rodki DB TermiD 
Lp. Nazwa zadania realizacj~ zadania re.aUzacji 

wzl w kai:dym rolru 
realizacji 

l. Zwi~kszeni e dostypnosci pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyj nej dla os6b uzaletnionych od narkotyk6w I - XII 
i osob za.l!;fOtonych uzaletnieniem 1000 00 

2_ Udzielanie pomocy psychospotecznej , 
prawnej rodzinom, w ktorych wys~puj lJ problemy 200,00 I - Xli 
narkomanjj 

3. Prowadzenie profilaktycznej dziatalno~ci 
infonnacyjnej . edukacyjnej oraz szkoieniowej w 300,00 I - Xli 
zakresie rozwillZ}'Wania probJem6w narkomanii. w 
szcze~61nosci dla dzieci mlodzi eiy 

4. Wspomaganie dziatan instytucji, organizacji 
pozal'Z'ldowych i os6b fizycznycn, siutl!cych 500,00 I - XII 
rozwiazywaniu problem6w narkomanii 

\LY 
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Uuuadnienie 

Program Przeciwdzialania Narkomanii , slallowiltcy zal'lcznik do niniejszej uchwaty jest komynuacj~ 
u dan realizow8nycb w Istach poprzedoich. 

Zgodn ie z treSciil art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 0 prz.eciwdzi alaniu narkomanii, 
przeciwdziltlanie na.rlcomanii nalei)' do zadati wlasnych gminy a program dzialania w tym zakresie jest 
ucbwalany przez Rad~ Ominy. 
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