
UCHWAŁA NR XXVIII/324/2017
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 13 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), art. 10 ust. 3 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z  2016 r., 
poz. 224 ze zmianami), uchwala się:

§ 1. Ustala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/324/2017

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 13 grudnia 2017 r.

I.  CEL PROGRAMU

Celem Programu jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu narkomanii oraz zmniejszenie tej, która 
aktualnie już występuje poprzez kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów narkomanii w oparciu 
o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o Krajowy Program Przeciwdziałania 
Narkomanii

II.  STRATEGIE DZIAŁANIA

1. Doprowadzenie do ograniczenia i zmniejszenia negatywnych zachowań wśród dzieci, młodzieży 
w zakresie używania narkotyków i środków narkotyzujących oraz zapewnienie alternatywnych do narkotyków 
form spędzania czasu wolnego.

2. Profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i funkcjonowania bez 
narkotyków, w szczególności wobec dzieci i młodzieży oraz grup podwyższonego ryzyka.

3. Szkolenie przedstawicieli różnych zawodów w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania 
problemów narkomanii (służb medycznych, pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjantów oraz nauczycieli).

4. Edukacja publiczna pomagająca w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów narkomanii.

5. Wspieranie i inspirowanie działalności środowiskowej samopomocy osób z problemami uzależnienia od 
narkotyków oraz organizacji społecznych.

6. Zwiększenie skuteczności terapii dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

7. Ocena skuteczności podejmowanych działań oraz monitorowanie zjawisk społecznych, zdrowotnych 
i ekonomicznych.

8. Koordynowanie działań poszczególnych placówek, struktur zajmujących się profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów narkomanii oraz współpracującymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

III.  KIERUNKI DZIAŁANIA

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z kręgu uzależnionych od 
narkotyków lub zagrożonych uzależnieniem.

a) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego - Informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków 
i dopalaczy, osób współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym kierowanie osób 
uzależnionych do Poradni Odwykowej przy Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie.

b) Wspieranie terapii podopiecznych z grup terapeutycznych oraz grup wsparcia.

c) Udzielanie pomocy dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami uzależnienia lub przemocy, a także dzieci 
z kręgu zagrożonych uzależnieniem.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 
w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

a) Rozpowszechnianie wiedzy na temat problemów narkomanii z wykorzystaniem książek, broszur i plakatów 
oraz nośników informacji w formie elektronicznej.

b) Wspomaganie działań interwencyjnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
zmierzających do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu przez osoby używające narkotyki, co 
powoduje rozkład rodziny lub demoralizację nieletnich.

c) Zwiększenie skuteczności działań poprzez zorganizowanie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników 
pomocy społecznej, pedagogów, nauczycieli, policji, straży miejskiej.
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3. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

a) Organizowanie i finansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców.

b) Prowadzenie i wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo -  rekreacyjnych dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych oraz rodzin.

c) Prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla młodzieży.

d) Wspieranie stowarzyszeń w zakresie prowadzenia i upowszechniania czynnego wypoczynku poprzez sport , 
turystykę i zajęcia kulturalno - wychowawcze w ramach, których realizowane są zadania Miasta i Gminy.

e) Współpraca Straży Miejskiej z Komendą Powiatową Policji w zakresie prewencji kryminalnej wśród 
nieletnich.

f) Współudział w „Wielkopolskich Dniach STOP Uzależnieniom”.

g) Organizowanie i wspieranie organizowania wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem narkotycznym.

h) Zorganizowanie szkoleń dla pedagogów i wychowawców szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę, 
a także dla lekarzy i pielęgniarek (podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej) w zakresie 
wczesnego rozpoznawania problemów narkomanii.

i) Współpraca z Radami Pedagogicznymi w sprawie realizacji Szkolnych Programów Profilaktycznych.

j) Partycypacja w kosztach zakupu dla szkół i policji testerów do wykrywania narkotyków.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych działających na rzecz 
rozwiązywania problemów narkomanii

a) Udostępnienie pomieszczeń Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich dla grup samopomocowych 
i grup terapeutycznych.

b) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i samopomocowymi zajmującymi się statutowo 
problematyką rozwiązywania problemów narkomanii oraz pomaganie osobom uzależnionym, a także 
wspieranie działań tych organizacji.

IV.  FINANSOWANIE PROGRAMU

1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany będzie w roku 2018 w ramach środków 
finansowych planowanych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew, pozyskiwanych zgodnie z art. 9 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. Określa je preliminarz wydatków opracowany na 2018 r., zgodny z projektem budżetu 
Miasta i Gminy Pleszew w dziale 851 – ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii.

V.  PRELIMINARZ WYDATKÓW

Preliminarz wydatków zatytułowany: „Preliminarz wydatków do Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2018 r.” stanowi Załącznik do niniejszego Programu.
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Załącznik do Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 r.

Preliminarz wydatków do „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.” 

Nazwa zadania Kwota

I. Obsługa administracyjna GPPN 2 500

II. Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem 23 500
III. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane zgodnie 

z Programem Współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

54 000

RAZEM 80 000
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXVIII/324/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 13 GRUDNIA 2017 R.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zmianami) w art.
5 ust. 1 stanowi, iż „Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji
rządowej i jednostki samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie”. Realizacja działań w
Mieście i Gminie Pleszew w 2018 r. będzie prowadzona zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy w postaci Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok i obejmować będzie następujące zadania:
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, prekursorów, środków odurzających oraz substancji
psychotropowych,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii,
- prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej dla dzieci i
młodzieży obejmującej:

a) promocję zdrowia psychicznego,
b) promocję zdrowego stylu życia,
c)  informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii

oraz o narkomanii i jej skutkach,
d) edukację psychologiczną i społeczną, 
e) edukację prawną,
f) działania interwencyjne,

- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych,
- prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych,
- wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii,
- 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 został przedstawiony oraz zaakceptowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Mając na uwadze powyżej wskazane zadania - przedłożenie Radzie
Miejskiej niniejszego projektu uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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