P R O J E K T
UCHWAŁA NR ......................
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA .......... STYCZNIA 2006r.
w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami), art. 10 ust 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485),
uchwala si :
§ 1. Ustala si Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok,
w brzmieniu zał cznika do uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ..........................................

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)
w art. 5 ust. 1 stanowi, i „Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizuj organy
administracji rz dowej i jednostki samorz du terytorialnego w zakresie okre lonym
w ustawie”.
Realizacja działa w Mie cie i Gminie Pleszew b dzie prowadzona zgodnie z art. 10 ust. 1
w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii uchwalanego corocznie przez
rad gminy i obejmowa b dzie nast puj ce zadania:
- zwi kszanie dost pno ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych i osób zagro onych uzale nieniem od narkotyków, prekursorów, rodków odurzaj cych oraz substancji psychotropowych,
- udzielanie rodzinom, w których wyst puj problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalno ci informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwi zywania problemów narkomanii,
- prowadzenie działalno ci wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej
dla dzieci i młodzie y, obejmuj cej:
promocj zdrowia psychicznego,
promocj zdrowego stylu ycia,
informowanie o szkodliwo ci rodków i substancji, których u ywanie mo e prowadzi do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach,
edukacj psychologiczn i społeczn ,
edukacj prawn ,
działania interwencyjne,
- prowadzenie zaj sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,
- prowadzenie działa na rzecz do ywiania dzieci uczestnicz cych w pozalekcyjnych
programach opieku czo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- wspomaganie działa instytucji, organizacji pozarz dowych i osób fizycznych, słu cych rozwi zywaniu problemów narkomanii,
- pomoc społeczn osobom uzale nionym i rodzinom osób uzale nionych, dotkni tym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze rodowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Maj c na uwadze powy ej wskazane zadania - przedło enie Radzie Miejskiej niniejszego
projektu uchwały jest konieczne i uzasadnione.

