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UCHWAŁA Nr 20/III/2014 

RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 30 grudnia 2014 roku 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tj. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii 

( Dz. U. Z 2012 r. poz. 124) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok w brzmieniu załącznika 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

 

§ 3 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, na stronie internetowej 

www.ugnowemiasto.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugnowemiasto.pl/
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      Załącznik 
      do uchwały 

      Nr  20/III/2014 

      Rady Gminy Nowe Miasto 

      z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Nowe Miasto 

na 2015 rok 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

umożliwia realizację zarówno działań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu gminnym. 

Ustawodawca wskazał zarówno zadania, jakie mają być realizowane, formą prawną w postaci 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – zwanego dalej „Programem”, jak i środki na 

realizację tych zadań. 

2. Narkomania jest  nie tylko tragedią dla ludzi uzależnionych i ich 

rodzi, ale również problemem społecznym. Stąd też podejmowane są wysiłki zmierzające do 

zwalczenia i zapobiegania narkomanii. 

3. Głównymi celami Programu jest podejmowanie działań mających na 

celu : 

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, rozwoju edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli 

różnych zawodów, instytucji w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, a zwłaszcza w zakresie 

umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo 

zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi. 

4. Ilekroć mowa w uchwale i załączniku do uchwały o : 

1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

2. Gminnym Programie – rozumie się przez to Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Nowe Miasto na rok 2015.   

  

§ 2 

 

Celem Gminnego Programu jest : 

1. Podjęcie wielopłaszczyznowych i interdyscyplinarnych działań 

mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności i 

zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a realizowane poprzez pracę profilaktyczną  w 

środowisku lokalnym. 

2. Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnego 

do istniejącej na terenie gminy skali potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu wyeliminowania 

lub przynajmniej redukcji czynników prowadzących do uzależnienia. 
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3. Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej 

polegającej na systematycznym i rzetelnym dostarczeniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom 

zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne oznaki 

uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy. 

4. Uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności 

prowadzonych kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie 

uzależnienia od środków odurzających narkotyków.   

5. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez 

nawiązanie merytorycznej współpracy różnych instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji 

społecznych m. in. w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, zmierzających do 

modyfikowania stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek, szczególnie wśród dzieci i 

młodzieży. 

6. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez 

wdrażanie i realizację nowoczesnych programów profilaktycznych. 

7. Organizowanie alternatywnych form twórczego spędzania wolnego 

czasu dla dzieci i młodzieży szczególnie z grup podwyższonego ryzyka. 

 

 

Rozdział 2 

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem. 

 

1. W ramach realizacji programu Gmina Nowe Miasto podejmuje 

działania profilaktyczne 

w oparciu o : 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

2) szkoły prowadzone przez Gminę Nowe Miasto realizujące programy profilaktyczne, 

3) współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 

4) Gminny Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy, 

5) specjalistyczne placówki leczenia uzależnień. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1 obejmują : 

1) udzielenie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom 

uzależnionym i ich rodzinom, terapii i rehabilitacji, 

2) pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjno – informacyjnym przez osoby przygotowane do 

udzielania pomocy uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom, 

3) zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od narkotyków. 

 

 

Rozdział 3 

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

 

 

1. Współfinansowanie i organizowanie w szkołach programów 

profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. 

2. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych 

związanych z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z 
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uzależnieniami. 

3. Realizowanie warsztatów poprawiających funkcjonowanie społeczno 

– psychiczne dzieci i młodzieży – uczenie ich zasad radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 

życiowymi. 

4. Organizowanie i współfinansowanie spotkań z osobami mogącymi 

dać świadectwo swoich własnych traumatycznych przeżyć związanych z uzależnieniem 

narkotykowym oraz ze znanymi postaciami cieszącymi się powszechnym szacunkiem i  

autorytetem. 

5. Tworzenie warunków rozwoju organizacji młodzieżowych, kół 

zainteresowań i innych form działalności pozalekcyjnej będących korzystną ofertą 

zagospodarowania czasu wolnego. 

6. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce 

antynarkotykowej – plakaty , ulotki, informatory, organizowanie promocji filmów i książek. 

7. Realizowanie i finansowanie informacyjnych programów 

profilaktycznych dla rodziców. 

8. Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki  i 

rozwiązywania problemów związanych z narkomanią. 

9. Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, 

nauczycieli, wychowawców i psychologów – niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej i 

terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. 

10. Szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla 

poszczególnych grup zawodowych z terenu gminy : pracowników oświaty, policji, pomocy 

społecznej, administracji samorządowej. 

11. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych 

używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez : 

1) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych, promocja rodzinnych form spędzania wolnego czasu, 

2) organizowanie form czynnego wypoczynku : rajdy i wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki, 

wyjazdy na basen itp. 

12. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych z okazji 

Dnia Dziecka, Międzynarodowych Dni Zapobiegania Narkomanii, Dnia Patrona Nowego 

Miasta i tym podobnych spotkań. 
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Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom 

uzależnionym i członkom ich rodzin.   

 

1. Wspieranie działalności stowarzyszeń propagujących zdrowy styl 

życia bez używek. 

2. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom 

społecznym, których celem jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych, zapewnienie 

profesjonalnej pomocy terapeutycznej, wspieranie organizacyjne i finansowe instytucji i 

stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia oraz stwarzających szansę powrotu osób 

uzależnionych do normalnego trybu życia. 

3. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, 

sportowymi i oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz 

udzielanie im pomocy finansowej dla stworzenia właściwych warunków lokalowych oraz 
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sprzętowych do prowadzenia tej działalności.       

4. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób 

uzależnionych od narkotyków mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności 

uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i 

zamieszkania. 

5. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych 

działań profilaktycznych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

1) przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzież, 

2) dokonywanie kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów 

narkotykowych : szkoły, place zabaw, obiekty sportowe, rekreacyjne itp.   

6. Stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych – rozwojowych, 

edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych np. świetlice integracyjne. 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 5 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Gminny Program stanowi element realizowanych przez Gminę Nowe 

Miasto celów polityki społecznej wraz z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Źródłem finansowania zadań ujętych w gminnym Programie są 

wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Przewodnicząca GKRPA 

Elżbieta Zalewska 



 6 

 

                                                                                                            


