UCHWAŁA NR XXXVI/259/18
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo na 2018 rok
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Na finansowanie zadań wynikających z Programu przeznacza się środki pochodzące z opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/252/18 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo na 2018 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie
mgr Irena Suprun
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/259/18
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 marca 2018 r.
I.

Wprowadzenie
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo na 2018 r. wynika z zapisu
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałnaiu narkomanii (Dz. U. z 2017 r.
poz. 783 ze zm.), zgodnie z którym burmistrz opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii, biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 przyjętym przez Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany na podstawie:
•Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.)
•Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492 ze zm.)
•Zarządzenia Nr 149/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie
•Diagnozy problemów społecznych przeprowadzonej wśród uczniów i mieszkańców Gminy
Michałowo, zrealizowanej w grudniu 2017 r. na zlecenie Urzędu Gminy w Michałowie.
Ustawa o przeciwdziałniu narkomanii definiuje pojęcie narkomanii jako stałe lub okresowe
używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków
zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało
uzależnienie od nich.

II. Cel programu
Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest:
- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa oraz zaangażowania w działania profilaktyczne, dotyczące
zażywania środków psychoaktywnych, negatywnych skutków z tym związanych,
- promowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci,
młodzież i dorosłych,
- przeciwdziałanie rozszerzaniu się narkomanii oraz towarzyszących jej problemom przez wzmacnianie
postaw społecznych,
- wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.
Osiągnięcie celów skierowanych do mieszkańców Gminy Michałowo nastąpi poprzez
realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nawiązując współpracę
z podmiotami, które działają w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
III. Zadania
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których wystepują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
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 także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działań instytucji,
rozwiązywaniu problemów narkomanii.
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5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotknietym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego.
IV. Sposób realizacji programu
1. Organizowanie w szkołach na terenie gminy programów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci,
młodzieży i rodziców.
2. Udostępnienie oferty terapeutycznej, pomocy terapeutycznej dla osób z problemem uzależnienia od
nielegalnych środków psychoaktywnych.
3. Upowszechnianie informacji dotyczących zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków,
rozpowszechnianie materiałów informacyjnych (broszur, plakatów, ulotek), zakup materiałów niezbędnych do
realizacji zadań ujętych w programie.
4. Dofinansowanie lokalnych kampanii edukacyjnych, związanych z profilaktyką problemów
narkotykowych, jak również nikotynowych (festyny, turnieje, konkursy jako element promujący inne,
systematyczne działania edukacyjne).
5. Promowanie i organizowanie form edukacji, profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
mające na celu pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych.
6. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów narkomanii dla nauczycieli i wychowawców, niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych
z dziećmi i młodzieżą.
7. Szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rzowiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu
przeciwdziałania narkomanii.
8. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków, dopalaczy i innych używek oraz różnych
form spędzania wolnego czasu poprzez inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych – udział w kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”.
9. Wsparcie finansowe instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących zadania
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii.
10. Współpraca z Policją w celu prowadzenia
przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży.
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V. Źródła i tryb finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo
na 2018 rok
1) Finansowanie Programu odbywa się w ramach środków pochodzących z wnoszonych wpłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2) Podstawą decyzji dotyczących finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii są zadania
zawarte w przyjetym przez Radę Miejską Programie.
3) Planowane środki w budżecie Gminy Michałowo na realizację Programu w 2018 roku wynoszą 5.000 zł
VI. Organ odpowiedzialny za realizację działań
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Michałowo na 2018 rok realizuje
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie.
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