Projekt
z dnia 5 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 0007.69.016
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Tuliszków na 2017r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Tuliszków na 2017 rok
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r..
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Załącznik do Uchwały Nr 0007.69.016
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 23 listopada 2016 r.
GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK DLA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

CELE PROGRAMU
Narkomania to współczesny problem cywilizacyjny. Zjawisko to jest ściśle związane z różnymi
problemami społecznymi, takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, bezdomność.
Świadomość tych zagrożeń zobowiązuje do przeciwdziałania rosnącej fali narkomanii.
Niestety szybki rozwój techniki a jednocześnie powiększające się obszary biedy sprzyjają szerzeniu się
narkomanii.
Narkomania jest przykładem sytuacji, w której człowiek wyrządza drastyczną krzywdę samemu sobie
i nie tylko. Uzależnienie od narkotyków jest bowiem najbardziej bolesnym rodzajem uzależnień.
Dobra profilaktyka jest najskuteczniejszym i najbardziej humanitarnym sposobem rozwiązania problemów
narkomanii .
CELE PROGRAMU
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej,
gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności:
I. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza:
1. Zwiększenie
psychoaktywnych:

aktywności

szkół

i społeczności

lokalnych

w zapobieganiu

używania

środków

1) wspieranie szkół w realizowaniu działań profilaktycznych,
2) wspieranie realizacji programów profilaktycznych oraz imprez o charakterze profilaktyczno - sportowo –
rekreacyjnym mających na celu organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży .
3) współorganizowanie lub wspieranie programów profilaktycznych dla mieszkańców gminy i miasta .
2. Podniesienie
poziomu
wiedzy
społeczeństwa
na
temat
z używaniem środków psychoaktywnych i możliwościami zapobiegania zjawisku:
1) wzbogacenie
szkolnych
bibliotek
w nowości
związane
i profilaktyką uzależnień (materiały dla nauczycieli i pedagogów),

problemów

z problemem

związanych
narkotykowym

2) upowszechnienie informacji o programach i placówkach profilaktycznych: ulotki, plakaty,
3) prowadzenie kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę narkomanii wśród młodzieży
i rodziców ( lekcje wychowawcze, zebrania rodzicielskie, warsztaty, zajęcia edukacyjne i szkolenia)
4) organizowanie narad, seminariów szkoleń dla różnych grup zawodowych w zakresie pracy profilaktycznej
z dziećmi i młodzieżą,
5) organizowanie konkursów i przeglądów z zakresu zapobiegania narkomanii.
II. Leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych:
1. Współpraca z Sądem – Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich (spotkania z młodzieżą, rodzicami).
2. Kierowanie na terapię w uzgodnieniu z Kuratorem Sądowym.
3. Współpraca z Policją.
4. Współpraca z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii.
III. Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych:
1. Częstsze kontrole imprez masowych, dyskotek, miejsc spędzania wolnego czasu przez młodzież
dokonywane przez policję.
2. W przypadku posiadania informacji dotyczącej:
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a/ istnieniu nielegalnych upraw maku i konopi,
b/ zagrożonych (niebezpiecznych) miejscach na terenie gminy i miasta,
powiadomić policje.
Program narkomanii stanowi integralną część gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów
Alkoholowych, którego realizatorem jest Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
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UZASADNIENIE
do uchwałyprojektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy i Miasta Tuliszków na 2017r.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii należy do zadań
własnych gminy określonych w art. 10 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
/tj. Dz. U. z 2016r. poz. 224/.
Powyższa ustawa nakłada na organy samorządu gminnego obowiązek podejmowania działań,
zmierzających do przeciwdziałania narkomanii poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej,
gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej a w szczególności:
· działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
o leczenie i rehabilitacje osób uzależnionych,
o ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.
Zgodnie z powyższym został opracowany i przedłożony radnym niniejszy program, który jest
integralną część Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych, którego
realizatorem jest Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
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