UCHWAŁA NR XXXIX/287/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały nr XXXIX/287/2017
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2017 r.
I.

WPROWADZENIE

Otoczenie społeczne, a w szczególności społeczność lokalna wpływa na kształtowanie
postaw każdego człowieka, a w szczególności dzieci i młodzieży. Otoczenie to, może stać się
czynnikiem zniekształcającym postrzeganie świata, prawidłowych wzorów moralnych
i norm przyjętych za właściwe. Wówczas mówimy o zagrożeniach społecznych.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 jest zbiorem działań, które
będą realizowane w Gminie Książ Wlkp. w ramach zadań własnych wynikających z art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783
ze zm.) który stanowi, że prowadzenie przez gminę działań związanych z przeciwdziałaniem
narkomanii odbywa się poprzez następujące zadania:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznych i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i
młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Program jest realizacją zadań samorządu lokalnego oraz wpisuje się w politykę państwa
zawartą w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

II.

CELE PROGRAMU

1. Cel główny programu:
Ograniczenie zjawiska narkomanii na terenie Gminy Książ Wlkp.
2. Cele szczegółowe programu:
1) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej jako alternatywy dla zachowań
ryzykownych,
2) wzrost poziomu świadomości społeczności lokalnej na temat konsekwencji zażywania
substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy,
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3) zwiększenie dostępu do systemu pomocy osobom uzależnionym od narkotyków,
zagrożonym uzależnieniem oraz członkom ich rodzin.
III.
ODBIORCY PROGRAMU
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii skierowany jest do wszystkich grup
społecznych związanych z problemem narkomanii, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem
jego wystąpienia.
IV.

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:
1) finansowanie bądź dofinansowanie programów terapeutycznych dla osób
uzależnionych,
2) współpraca z placówkami leczenia uzależnień.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy
psychologicznej i prawnej, poprzez:
1) finansowanie działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, w którym
prowadzone jest poradnictwo dla osób uzależnionych i osób współuzależnionych,
2) udzielanie pomocy prawnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych,
poprzez:
1) finansowanie programów, warsztatów, festynów i kampanii profilaktycznych oraz
promujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych
uzależnionych oraz współuzależnionych od narkomanii,
2) wspieranie i dofinansowanie edukacji rodziców w zakresie pomocy młodzieży
w kształtowaniu atmosfery społecznej negującej używanie narkotyków,
3) finansowanie lub dofinansowanie programów profilaktyki uzależnień i rozwoju
umiejętności społecznych obejmujących problem narkomanii skierowanych
do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Książ Wlkp., w tym finansowanie
zakupu materiałów do prowadzenia zajęć, prelekcji, widowisk artystycznych
i tematycznych konkursów.
4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii, poprzez:
1) wspieranie szkół i placówek oświatowych, których działania służą rozwiązywaniu
problemów uzależnień poprzez: finansowanie lub współfinansowanie imprez
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
2) wspieranie instytucji i stowarzyszeń, których działalność służy rozwiązywaniu
problemów uzależnień.
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V.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie przez cały rok
kalendarzowy w ramach środków finansowych w budżecie Gminy Książ Wlkp., pozyskanych
zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Określa je preliminarz wydatków opracowany na dany rok, zgodnie z budżetem
gminy w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej 851 tj. ochrona zdrowia i 85153 tj.
zwalczanie narkomanii. Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na realizację
Programu przesuwa się jako niewygasające na realizację zadań wymagających kontynuacji w
roku następnym do momentu uprawomocnienia się nowego gminnego Programu.
VI.

REALIZATORZY PROGRAMU/PODMIOTY WSPÓŁPRACUJACE

1. Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Miejski
w Książu Wlkp., który może zlecać realizację zadań jednostkom podległym oraz
podmiotom z zewnątrz.
2. Podmioty współpracujące przy realizacji Gminnego Programu Narkomanii, to:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.,
3) Powiatowa Komenda Policji w Śremie,
4) szkoły i placówki oświatowe,
5) organizacje pozarządowe oraz inne instytucje.

VII.

MONITOROWANIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII

Monitoring Programu prowadzony będzie na podstawie:
1) zbierania danych statystycznych dotyczących problemów narkomanii,
2) gromadzenia danych o miejscach i formach pomocy dla osób z problemem
narkomanii na terenie Gminy Książ Wlkp.
3) wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami
odpowiedzialnymi i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem
narkomanii na terenie gminy,
4) gromadzenie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
VIII. SPOSÓB SPRAWOZADANIA
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r.
zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w Książu Wlkp., w terminie do 31 marca 2019 r.
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UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIX/287/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017 r.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii należy do
zadań własnych gminy. Zgodnie z wolą ustawodawcy działania te muszą być ujęte w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanym przez Radę Miejską jako załącznik do
uchwały.
Gminny Program określa zakres działań, które będą realizowane na terenie gminy, aby skutecznie
prowadzić przede wszystkim profilaktykę w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród
mieszkańców Gminy Książ Wlkp. oraz starać się rozwiązywać problemy wynikające z zażywania
narkotyków. Dotychczasowy dokument regulujący powyższą tematykę traci moc z końcem 2017 r.
Wobec

powyższego

koniecznym

było

przygotowanie

nowego

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania Narkomanii, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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