UCHWAŁA NR IV/18/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.) Rada Miejska
w Ożarowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ….
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia …............

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2019 ROK
I

WPROWADZENIE
Przeciwdziałanie narkomanii jest zadaniem własnym gminy, którego realizacja wynika

z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1030 z późn. zm.).
W myśl powyższej ustawy przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie
kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej,
a w szczególności przez:
a) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
b) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
c) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii formułując zasady, tryb postępowania w zakresie
przeciwdziałania

narkomanii

określiła

zadania

jednostek

samorządu

terytorialnego

w ww. obszarze. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zadania własne
gminy obejmują:
a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem;
b) udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej
i prawnej;
c) 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
programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych;
d) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii;
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e) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok stanowi kontynuację
i rozwinięcie działań prowadzonych przez Gminę Ożarów w latach ubiegłych.

II

CELE I ZADANIA GMINNEGO
NARKOMANII NA 2019 ROK

PROGRAMU

PRZECIWDZIAŁANIA

Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok jest:


ograniczenie zażywania środków odurzających, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz
związanych z tym problemów zdrowotnych i społecznych występujących na terenie gminy
Ożarów;

 wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec
narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizację
nowoczesnych programów profilaktycznych;

 stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie
międzyinstytucjonalnej i merytorycznej współpracy różnych instytucji w celu realizacji
programów edukacji zdrowotnej, promowania zdrowego stylu życia wolnego od
narkotyków i innych używek.
Gmina podejmuje działania mające na celu: prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży, rozwój
edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, instytucji wyspecjalizowanych
służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego
rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków
i postępowania z osobami uzależnionymi.

III

REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE OŻARÓW
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizowany przez Urząd Miejski

w Ożarowie przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Ożarowie. Źródłem finansowania zadań będą środki finansowe pochodzące z opłat za wydane
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zezwolenia

na

sprzedaż

napojów

alkoholowych.

Na

realizację

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019 zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00
zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Skuteczna realizacja niniejszego Programu opierać się będzie na współpracy z:


Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowie;



Strażą Miejską w Ożarowie;



Komisariatem Policji w Ożarowie;



Dyrektorami, pedagogami, nauczycielami szkół z terenu gminy Ożarów;



pedagogami i nauczycielami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych;



Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie;



Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ożarowie im. Aleksandra Patkowskiego;



Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie;



służbą zdrowia.

Sposób realizacji zadań:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem.
a) współpraca z organizacjami społecznymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, kuratorami
sądowymi;
b) funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego przy Klubie Abstynenta „ASTER”
ul. Mazurkiewicza 19 w Ożarowie;
c) finansowanie szkoleń, konferencji dla kadry działającej w zakresie przeciwdziałania
narkomanii.

2.

Udzielenie rodzinom, w
psychospołecznej i prawnej.

których

występują

problemy

narkomanii

pomocy

a) zapewnienie rodzinom bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej;
b) współpraca w zakresie identyfikowania problemu narkomanii z dyrektorami szkół,
pedagogami i nauczycielami, pedagogami prowadzącymi pozalekcyjne zajęcia dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych, Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Strażą Miejską;
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c) działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego przy Klubie Abstynenta „ASTER”
ul. Mazurkiewicza 19 w Ożarowie.

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) opracowanie i realizacja szkolnego programu profilaktyki we wszystkich szkołach na
terenie gminy; w programach tych znaleźć się powinny oddziaływania w formie zajęć
profilaktycznych realizowanych w klasach, gazetki szkolne, konkursy oraz stwarzanie
ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu;
b) organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią;
c) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych
uzależnieniem;
d) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć
profilaktycznych w szkołach. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce
antynarkotykowej - plakaty, ulotki, filmy edukacyjne;
e) realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii na zlecenie przez podmioty z zewnątrz;
f) podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą;
g) organizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla poszczególnych
grup zawodowych z terenu gminy: pracowników oświaty, policji, pomocy społecznej,
administracji samorządowej, członków GKRPA;
h) promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych
form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez inicjowanie i organizowanie imprez
sportowych i rekreacyjnych z wykorzystaniem aktywności i pomysłów dzieci i młodzieży.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów narkomanii.
a) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi, oświatowymi
w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Dofinansowanie działań
mających na celu zapobieganie narkomanii (warsztaty profilaktyczne dla Grupy
Artystycznej „ISKRA” działającej przy M-GOK w Ożarowie);
b) współpraca z Policją, Strażą Miejską w celu prowadzenia wspólnych działań
profilaktycznych:
4
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- przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży, dokonywanie
kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych: lokale
gastronomiczne, szkoły, place zabaw;
- kontrola przestrzegania przez punkty handlowe zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych
osobom nieletnim,
- prelekcje dotyczące profilaktyki narkotykowej, nikotynowej.
c) współpraca ze służbą zdrowia – pomoc merytoryczna dla lekarzy rodzinnych oraz
dostarczenie materiałów na temat istoty uzależnienia od narkotyków.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
a) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowie:
- dokonanie analizy rzeczywistych potrzeb i możliwości pomocy - diagnoza sytuacji;
- udzielenie stosownej pomocy w sytuacjach zdiagnozowanych zgodnie z przepisami
ustawy o pomocy społecznej.
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IV

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK

Lp.

ZADANIE

Wielkość środków
finansowych
przeznaczonych na
realizację zadań (zł)

1.

Prowadzenie działalności informacyjnej w środowisku

2.500

2.
3.
4.

Realizacja programów profilaktycznych
w placówkach oświatowych
Warsztaty profilaktyczne dla Grupy Artystycznej
„ISKRA”
Szkolenie w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania
narkomanii dla różnych grup zawodowych:
pracowników pomocy społecznej, policji, straży
miejskiej, pedagogów, nauczycieli, członków GKRPA
Ogółem

9.500
2.000
1.000

15.000
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UZASADNIENIE

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań
związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jako zadanie własne gminy.
Rada Miejska realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 10 ust. 3 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii uchwala Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
2019 rok, który obejmuje zadania wynikające z w/w ustawy.
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