Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Kasica; Urząd Miasta - Gminy Stryków
dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/332/2013
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Stryków na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124) Rada Miejska w Strykowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na rok 2014, stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta – Gminy Stryków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega
opublikowaniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta- Gminy Stryków.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie
Paweł Kasica
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/332/2013
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na rok 2014
I. Postanowienia ogólne
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 jest kluczowym aktem o szczeblu lokalnym,
służącym realizacji zadań własnych. Gmina, z racji dysponowania dokładną wiedzą o problemach swojej
społeczności podejmuje środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (zwany dalej Programem) adresowany jest do wszystkich
mieszkańców Gminy Stryków, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od środków
psychoaktywnych, ich rodzin oraz dzieci w ramach działań profilaktycznych.
Przy konstruowaniu Programu na 2014 r. wykorzystano wnioski zawarte w raporcie z badań skali
problemów związanych z sięganiem po substancje uzależniające - „Badanie rozmiaru problemów
alkoholowych i narkotykowych oraz związanych z przemocą domową na terenie Gminy Stryków”
przeprowadzonych w okresie od września do listopada 2012 r.
Okres realizacji programu trwa od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Realizatorem programu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie.
Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124).
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest ukierunkowany na realizację celu ogólnego Krajowego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, który sformułowano jako
„
Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych”.
II. Cele Programu
Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych tym problemów,
poprzez:
1) podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych;
2) zapobieganie inicjacjom używania substancji psychoaktywnych;
3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej;
4) organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży z udziałem grup rodzicielskich, prowadzenie programów edukacyjnych i konkursów;
5) doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii poprzez organizację szkoleń
oraz wymianę doświadczeń;
6) ułatwianie osobom z problemem narkotykowym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy medycznej
i społecznej;
7) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych związanych z przeciwdziałaniem
narkomanii;
8) promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków uzależniających.
III. Zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i ich realizacja poprzez:
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1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej. Pomoc świadczona przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień
i psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Strykowie, której finansowanie zawarte jest w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków na rok 2014.
2. 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 dotyczącej przede
wszystkim profilaktyki podnoszącej świadomość na temat substancji psychoaktywnych oraz skutków
ubocznych ich zażywania skierowanej w głównej mierze do grupy młodzieży z pierwszych klas gimnazjów
oraz do dzieci z klas szóstych szkół podstawowych, gdyż wiek inicjacji według przeprowadzonych badań
społecznych przypada na pierwszą klasę gimnazjum:
1) organizowanie, finansowanie spektakli profilaktycznych, pogadanek, warsztatów dla uczniów szkół z terenu
Gminy Stryków na tematy dotyczące narkomanii;
2) dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji;
3) udział w kampaniach - zakup materiałów kampanijnych - ,,To mnie nie kręci'';
4) organizowanie i finansowanie szkoleń, warsztatów, pogadanek dla dzieci i młodzieży przez specjalistów
z zewnątrz (np. osób z działów penitencjarnych zakładów karnych);
5) organizowanie spotkań z osobami mogącymi dać świadectwo swoich własnych traumatycznych przeżyć
związanych z uzależnieniem od narkotyków.
3. Wspomaganie działań instytucji,
rozwiązywaniu problemów narkomanii:

organizacji

pozarządowych

i osób

fizycznych,

służących

1) dofinansowanie imprezy organizowanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
(spektakle, widowiska profilaktyczne dotyczące tematyki uzależnień oraz integracja dzieci pochodzących
z różnych środowisk społecznych);
2) wspieranie działań profilaktycznych podejmowanych przez szkoły na terenie miasta i gminy poprzez
finansowanie zakupu profilaktycznych spektakli teatralnych oraz programów profilaktycznych.
4. 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. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych oraz pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, realizowane
i finansowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie. Wsparcie finansowe dla świetlicy
środowiskowej otaczającej opieką dzieci z rodzin patologicznych.
IV. Zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii będzie
dokonywane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Na realizację niniejszego programu przeznaczone są środki w kwocie 15 000 zł (§ 4300 - 13 000,00 zł
i § 4210 - 2 000,00 zł).
Wydatki na realizację Programu zaplanowane zostały w budżecie Gminy Stryków na rok
2014 w Dz. 851 Ochrona Zdrowia, rozdział 85153 „Zwalczanie Narkomanii”. Wydawanie środków
z funduszy na określony cel ujęty w Programie podlega głosowaniu przez członków Gminnej Komisji oraz
wpisaniu do protokołu z posiedzenia.
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