
Uchwała Nr XLIX/419/2006 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 19 października 2006 
 

w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec na lata 2006-2010. 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)  
w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. Nr 179 
, poz. 1485 z 2005 r. z późn. zmianami ) - Rada Miejska w Ogrodzieńcu  
 

- uchwala - 
 

§ 1

Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2006 – 2010 dla Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Przewodniczący 
 Rady Miejskiej 
 

Danuta Mikoda 
 



Załącznik do Uchwały Nr XLIX/419/2006 
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 19 października 2006 r. 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

DLA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA LATA 2006 -2010 

 

Przeciwdziałanie narkomanii obejmuje:

1. Działalność wychowawczą i profilaktyczną skierowaną do: dzieci, rodziców, wychowanków.  

2. Leczenie, rehabilitacje i readaptacje osób uzależnionych.  

3. Zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania przerobu i posiadania substancji, 
których używanie może prowadzić do narkomanii.  

4. Nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do 
narkomanii.  

5. Ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem środków odurzających lub substancji 
psychotropowych. 

6. Powołanie Pełnomocnika Burmistrza ds. przeciwdziałania narkomanii.  
 

CELE PROGRAMU 

 

I. Prowadzenie i koordynowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży: 
 
1. Prowadzenie kampanii edukacyjnych na terenie miasta i gminy. 
2. Udział w kampaniach o zasięgu wojewódzkim i krajowym. 
3. Realizacja w szkołach programów profilaktycznych . 
4. Organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na spektakle edukacyjno – terapeutyczne i imprezy 
artystyczne o charakterze profilaktycznym.. 
5. Stworzenie atrakcyjnych alternatyw, zaangażowanie dzieci i młodzież w działalność społeczną,
sportową i artystyczną.
6. Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych 
narkomanią.
7. Dofinansowanie realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, opartych na zwiększonej 
aktywności fizycznej. 
8. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących narkomanii szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy.  
9. Organizowanie badań i sondaży w szkołach na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec pozwalających 
ocenić stan problemów związanych z uzależnieniami. 
10. Systematyczna prenumerata czasopism poświęconych problematyce narkomanii i innym 
uzależnieniom. 
 



II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
dotkniętych problemem narkomanii oraz członków ich rodzin: 
 
1. Rozszerzenie zakresu usług istniejącego Punktu Konsultacyjnego (w miarę możliwości 
uruchomienia nowego punktu konsultacyjnego lub telefonu zaufania) dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych od narkomanii. . 
2. Systematyczne wyposażanie Punktu Konsultacyjnego „A” w literaturę fachową i materiały
edukacyjne. 
3. Rozwijanie i wdrażanie działań samopomocowych dla osób uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniem oraz członków ich rodzin. 
4. Readaptacja społeczna (pomoc socjalna dla osób kończących pozytywnie leczenie). 
5. Minimalizacja szkód związanych z używaniem środków odurzających, tj. przeciwdziałanie 
zakażeniom HIV i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i C. 
6. Dyżurowanie w Punkcie Konsultacyjnym „A” osób wspierających rodziny i osoby zagrożone 
narkomanią. (za wynagrodzeniem). 
7. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy finansowej, 
psychospołecznej i prawnej : 
- zwrot kosztów przejazdu osobom leczącym się oraz osobom współuzależnionym od narkotyków 
dotkniętych problemem narkomanii.  
- przeprowadzenie terapii rodzinnej dla osób uzależnionych lub współuzależnionych od narkotyków. 
 

III. Promocja zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków: 
 
1. Współpraca z mediami lokalnymi. 
2. Opracowanie ulotki reklamowo – informacyjnej dotyczącej problemów narkomanii  
3. Udział w organizowanych programach badawczych . 
4. Współudział w akcjach profilaktycznych. 
5. Udostępnianie informacji o możliwościach korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej i 
prawnej. 
6. Propagowanie pro zdrowotnych wzorców zachowań poprzez lokalną kampanię edukacyjną.
7. Rozpowszechnianie i propagowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu narkomanii 
dla poszczególnych grup odbiorców. 
 

IV. Wspomaganie działalności szkół, instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii: 
 
1. Udzielanie dotacji organizacjom prowadzącym działania profilaktyczne i lecznicze w oparciu o 
programy , współdziałającym z Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
2. Ścisłe współdziałanie instytucji i organizacji społecznych (szkoły, Komenda Powiatowa Policji, 
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, PCPR , Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna , Punktem Konsultacyjnym ds. Narkomanii, Poradnią Odwykową,
OPS, Sądem Rejonowym, Prokuraturą, MGOK, placówkami ochrony zdrowia itp. ). 
 

V. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych 
strategii i metod rozwiązywania problemów narkomanii. 
 
1. Szkolenie kadry placówek niosących pomoc rodzinom dotkniętym problemem narkomanii.  
2. Szkolenie osób zatrudnionych w innych instytucjach znających problem narkomanii w środowisku 
(członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy oświaty, pracownicy OPS, 
służby zdrowia, policji, sądu itp.),  
3. Zwrot kosztów przejazdów uczestnikom szkoleń.



VI. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
materialnej, psychologicznej, socjalnej i prawnej. 
 
1. Poszerzenie ( lub utworzenie nowej świetlicy ) działalności świetlicy środowiskowej o działanie dot. 
osób zagrożonych problemem narkomanii.  
- pomoc w realizacji zajęć profilaktycznych 
- organizowanie wycieczek, wyjazdów oraz imprez i uroczystości kulturalnych 
- zakup sprzętu i materiałów piśmiennych 
- prenumerata czasopism 
- doposażenie podręcznej biblioteczki o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym 
- wyposażenie w komputer umożliwiający prezentację multimedialnych programów dotyczących 
przeciwdziałania narkomanii HIV/ AIDS (zakup komputera, DVD, telewizora) 
- przeprowadzanie odpłatnych prelekcji, szkoleń lub udzielanie porad dot. uzależnień dla dzieci i 
rodziców  
- finansowanie ciepłych posiłków uczestnikom zajęć w świetlicy 
 
VII. Wdrożenie profilaktyki rodzinnej skierowanej do rodziców ( edukacja 
dorosłych ): 
 
1. Organizowanie spotkań informacyjno –edukacyjnych z rodzicami dotyczących problematyki 
narkomanii.  

VIII. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad 
szkodliwymi zachowaniami osób nadużywających narkotyków  
 

Jednym z warunków powodzenia realizacji zadań określonych w niniejszym programie, a tym samym 
osiągnięcie zakładanych celów jest m.in. stworzenie wspólnego frontu działań przez samorządy, 
szkoły, policję, służba zdrowia, poradnie psychologiczne, specjalistyczne inne instytucje rządowe oraz 
organizacje pozarządowe .  

 

DZIAŁANIA 
 

Wszystkie działania podejmowane przez Pełnomocnika Burmistrza do spraw przeciwdziałania 
narkomanii mają na celu działalność profilaktyczną skierowaną głównie do młodzieży oraz 
poradnictwo i wsparcie: 
- osób zagrożonych narkomanią;
- osób z problemem narkomanii; 
- rodzin z problemem narkomanii 
 

ŚRODKI 
 

1. Rada Miejska w Ogrodzieńcu zapewnia w budżecie gminy środki na realizację zadań programu. 
2. Koordynację i bieżące nadzorowanie zadań wynikających z Programu powierza się Pełnomocnikowi 
Burmistrza ds. przeciwdziałania narkomanii , który ponadto opracowuje preliminarz wydatków na 
działalność profilaktyczną, projekt programu oraz projekt sprawozdania  
z jego realizacji i przekłada go Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
3. Środki na realizację Gminnego Programu pochodzą :
- ze środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy wynikających 



z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
- ze środków dodatkowych pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 
4. Środki finansowe zaplanowane na rok bieżący nie wykorzystane przenieść na rok następny. 
5. Wsparcie finansowe ze środków Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
instytucji współpracujących z Komisją.

KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 
1. Burmistrz Miasta i Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje 
niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie. 
2. Pełnomocnik przedstawi Burmistrzowi sprawozdanie z realizacji zadań programu. 
 

Przewodniczący 
 Rady Miejskiej 

 
Danuta Mikoda 

 


