
UCHWAŁA NR III/10/2015
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst 
jedn.Dz.U.2013.594 z późn.zm./ oraz art.10 ust.3 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
/tekst jedn.Dz.U.2012.124 z późn.zm./

uchwala się, co następuje:

§ 1. 

W celu realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii uchwala się:

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Preliminarz wydatków na rok 2015 w brzmieniu załącznika 
Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 

Pełnomocnik Burmistrza – Koordynator realizuje zadania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Id: 39FD05A2-7796-4A9E-AA85-47CC2F10C422. Uchwalony Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr III/10/2015

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 29 stycznia 2015 r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

I.Wstęp

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na organy jednostek samorządu 
terytorialnego zadania podobne jak w założeniach zawartych w programie przeciwdziałania alkoholizmu oparte na 
strategii zapobiegania i interwencji.

Realizacji powyższej strategii partnerują:

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Podstawowa opieka zdrowotna,

Wyspecjalizowane Ośrodki Leczenia Uzależnień,

Ośrodek Pomocy Społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

Policja,

Sąd Rejonowy,

Szkoły,

Lokalne media,

Co piąty polski uczeń gimnazjum zetknął się z narkotykami próbując marihuany i haszyszu. Bardzo duży 
procent tej młodzieży ma za sobą kontakt z lekami uspakajającymi i nasennymi.

Sześć procent brało amfetaminę, a chęć spróbowania jakiegokolwiek środa odurzającego potwierdza, co trzeci 
gimnazjalista i ponad 40 procent uczniów szkół ponadgimnazjalnych

/na podstawie badań ESPAD – Europejskie Badania Młodzieży Szkolnej dotyczące alkoholu i narkotyków/. 
Polityka gminna polegać będzie na zapobieganiu powstawania problemów narkotykowych. Jesteśmy o tyle 
w dobrej sytuacji, gdyż zjawisko to nie występuje w naszych szkołach i środowisku młodzieżowym pozaszkolnym 
w rozmiarach alarmujących.

II . Cele i zadania.

Ograniczanie używania narkotyków w zadaniach tematycznych:

a/ Profilaktyka problemów,

b/ Ograniczenie szkód zdrowotnych,

c/ Monitoring i diagnozowanie.

W zakresie profilaktyki celem głównym jest zapobieżenie pojawienia popytu na szersza skalę oraz zwiększenie 
wiedzy na temat przyczyn powstawania problemów narkotykowych.

Zadania do wykonania:

-zakup i upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych /literatura, pomoce dydaktyczne/,

-szkolenie edukacyjne w gimnazjum,

-współpraca ze szkołami , instytucjami ,

-organizowanie szkoleń dla nauczycieli i pedagogów z zakresu walki z narkomanią,

-organizowanie konkursów o tematyce antynarkotykowej.

W zakresie ograniczania szkód zdrowotnych.
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Zadania do wykonania:

-współpraca z instytucjami zajmującymi się terapią uzależnień,

-upowszechnienie wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji /zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych/.

W zakresie monitoringu i diagnozowania.

Zadania do wykonania:

-przygotowanie do przeprowadzenia badań ankietowych i opracowania diagnozy problemów.

III. Sposoby realizacji.

- Realizację programu przeciwdziałania narkomanii prowadzi Burmistrz poprzez

Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

IV.Preliminarz wydatków.

Wydatki na zadania przyjęte w powyższym programie ustalono w wysokości 2.000 zł. z wpływów za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań :

wydatki dział 851 rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł.

§ 4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek – 500 zł.
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Burmistrz Miasta i Gminy

Honorata Kozłowska

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Wielichowa 

Nr III/10/2015

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015r. 

Na podst. Art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o Przeciwdziałaniu Narkomanii (Dz.U.2012.124 z póź.
zm.) Rada Gminy uchwala Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Program ten ma na celu zwiększenie oferty profilaktycznej dla młodzieży szkolnej potencjalnie zagrożonej
uzależnieniem oraz pomocy psychospołecznej i prawnej. 

Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej wśród młodzieży szkolnej. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 
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