
UCHWAŁA NR XX/141/15
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Byczyna
na rok 2016 – 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym
(j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 124) Rada Miejska Uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2019 w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do uchwały.

§ 2. W 2016 r. przeznacza się z budżetu gminy środki na wydatki szczegółowe związane
z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik 
do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Byczyna  

na rok 2015-2019  

 

I. WPROWADZENIE 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2019, jest 

kontynuacją  zadań, których realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych, podstawa 

prawną tych działań jest ustawa  z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Ustawa precyzuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, które należą 

do zadań własnych gminy i mają być realizowane zgodnie z zapisami ustawy. 

 

II. DIAGNOZA 

Dla potrzeb opracowania Gminnego Programu Narkomanii na lata 2013-2016 

 w Gminie Byczyna przeprowadzono diagnozę środowiska dzieci i młodzieży pod kątem 

korzystania przez nich ze środków odurzających ( leków, narkotyków, dopalaczy), picia 

alkoholu i palenia papierosów. Wyniki badań wskazują, że wzrasta zainteresowanie  

młodzieży środkami psychoaktywnymi , niepokoić  może również potwierdzone 

eksperymentowanie przez młodzież środkami psychoaktywnymi. Z informacji Policji 

wynika, iż produkty te najczęściej są kupowane przez Internet. Zaskakujący jest brak 

wiedzy zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży na temat konsekwencji używania 

środków psychoaktywnych. Uzupełnieniem danych uzyskanych w badaniach są dane 

jakościowe, które są wynikiem rozmów i zgłaszanych problemów przez: nauczycieli, 

pedagogów, dyrektorów szkół.  

 

III. ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Byczyna, a w szczególności  

młodzież szkolna, rodziny osób dotkniętych problemem narkomanii, osoby uzależnione 

od środków psychoaktywnych.  

 

IV. REALIZACJA GMINNENGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

W GMINIE BYCZYNA 

Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Gmina Byczyna.  

W ramach realizacji Programu Gmina będzie współpracować z :  

- Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
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-  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Byczynie,  

- Komisariatem Policji w Byczynie,  

- Szkołami z terenu gminy Byczyna,  

- Placówkami służby zdrowia,  

- Organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,  

V. CELE I ZADANIA PROGRMU 

 

1. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  

z używaniem narkotyków i możliwości zapobiegania zjawisk.  

2. Doskonalenie działań w zakresie promocji zdrowego stylu  życia i edukacji 

publicznej, poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno – 

informacyjnej.  

3.  Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania  

 narkotyków i innych środków psychoaktywnych.  

 

Zadania programu wynikające z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  

z dnia 29 lipca 2005r. 

1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

i zagrożonych uzależnieniem:   

a. Podejmowanie działań na rzecz zwiększania dostępności do informacji  

o miejscach, programach i metodach leczenia uzależnień.  

b. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonym dla rodziców 

wg zgłoszonych potrzeb przez szkolnych pedagogów.  

c. Zwiększenie kompetencji wychowawczych i zawodowych: rodziców, pracowników 

oświaty oraz osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii.  

d. Kierowanie osób realizujących zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na szkolenia ( nauczyciele, pedagodzy, policjanci), jak również udział  

w symbiozach i innych formach spotkań związanych  z podnoszeniem kwalifikacji 

ludzi pracujących z osobami dotkniętymi problemami narkotykowymi.   

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej.  

a. Udzielanie rodzinom, dotkniętym problemem narkomanii bezpłatnych 

specjalistycznych porad psychologicznych w działającym Punkcie Konsultacyjno – 

Informacyjnym.  

b. Współpraca z instytucjami i organizacjami udzielającymi pomocy psychologicznej  

i prawnej rodzinom dotkniętym problemem narkotykowym. 

c. Realizacja działań o charakterze edukacyjnym w postaci broszur/ulotek 

przeznaczonych dla rodziców. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności  dla dzieci  

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sortowo- rekreacyjnych dla uczniów, 
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a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

a. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez 

placówki oświatowe. 

b. Udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką 

narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych   

z uzależnieniem.  

c. Edukacja publiczna w postaci ulotek i broszur na temat profilaktyki i rozwiązywania 

problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu 

odurzającym.  

d. Organizowanie warsztatów oraz wywiadówek profilaktycznych wzmacniających 

umiejętności wychowawcze rodziców.  

 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.  

a. Wspieranie bieżącej działalności organizacji pozarządowych, stowarzyszeń  

i instytucji, osób fizycznych, realizujących zadania związane z profilaktyką 

i rozwiązywanie problemów narkomanii.  

b. Udzielanie wsparcia placówkom  oświatowym i kulturalnym w prowadzeniu działań 

związanych z profilaktyką narkomanii.  

c. Dofinansowanie podejmowanych przez instytucje, stowarzyszenia działań 

związanych z profilaktyką narkotykową.  

 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionym dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym osób 

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.  

a. Objęcie pomocą społeczną osoby uzależnione i rodziny osób uzależnionych. 

b. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym. 

c. Prowadzenie stałego systemu komunikacji  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Byczynie w celu udzielania  pomocy rodzinom dotkniętym problemem 

narkomanii.  

 

VI. ZRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 

Finansowanie działań podejmowanych w związku z realizacją Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii odbywa się w ramach środków własnych Gminy Byczyna 

pochodzących z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

Koordynację przedsięwzięć związanych z  realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii , prowadzi Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  
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Załącznik do Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii  

na rok 2016 w gminie Byczyna. 

 

 

PRELIMINARZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

 NARKOMANII NA ROK 2016 W GMINIE BYCZYNA.  

 

Wydatki: 10.000zł. ( wg. klasyfikacji j.n) 

Dział: 851 

Rozdział: 85153 

 

 

Lp. Dział Rozdział Nazwa wydatku Kwota 

1.  851 85153 Wydatki bieżące w tym: 10.000,00 

 

 

  Wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń. 

 

5.000,00 

   Pozostałe wydatki.  5.000,00 
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