UCHWAŁA NR XI/ 104 /2015
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
Na podstawie art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r.
poz.124 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych.
§ 2. Przy realizacji programu winny współpracować organy Gminy Dobrodzień, Policja, Organizacje
Społeczne /Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, „Caritas”/, Kościół Katolicki, Poradnia Lecznictwa
Odwykowego, Placówki Oświatowo-Wychowawcze i Opiekuńcze oraz mieszkańcy Gminy Dobrodzień.
§ 3. Zadania wynikające z programu finansowane będą z budżetu Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Damian Karpinski
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Załącznik do Uchwały Nr XI/ 104 /2015
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2016 ROK
L.p

Cele działania

Zadania do realizacji

1.

Zwiększenie
zaangażowania
społeczności
lokalnych w
zapobieganiu
używaniu środków
psychoaktywnych, przeciwdziałanie
narkomanii

1. Uwzględnienie problematyki narkomanii
w lokalnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych, w szczególności
w części dotyczącej diagnozy
rozpowszechniania używania narkotyków.
- Zakup narko-testów, broszur, plakatów itp.

2.

2. Realizacja w szkołach podstawowych, w
gimnazjum
i ponadgimanazjalnych oraz w
innych placówkach oświatowo-wychowawczych i
kulturalnych, spektakli teatralnych, programów
profilaktyczno-edukacyjnych, filmoteki szkolnej
„Nowe
Horyzonty
Edukacji
Filmowej”
/dofinansowanie uczestnictwa dzieci, młodzieży
w edukacji filmowej/, warsztatów dla dzieci,
młodzieży
oraz
rodziców
służących
rozwiązywaniu problemów narkotykowych,
3.Wsparcie
szkolnych
programów
profilaktycznych poprzez dofinansowanie zakupu
nagród oraz napojów chłodzących, suchego
prowiantu dla dzieci i młodzieży biorącej udział
w konkursach o tematyce narkotykowej/ zakup
nagród, dyplomów, suchego prowiantu itp.
4. Dofinansowanie m.in. do wycieczek, biwaków,
rajdu rowerowego, pikników integracyjnych,
zimowisk,
kolonii,
obozów
edukacyjnorozwojowych, terapeutycznych dla uczniów szkół
podstawowych,
gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych - zagrożonej uzależnieniem
od środków psychoaktywnych i behawioralnych
/np. zakup usług transportowych, zakup suchego
prowiantu, napojów chłodzących/ -sfinansowanie
konsumpcji dla uczestników.
5. Organizowanie i dofinansowanie
pozaszkolnych zajęć gry w tenisa, piłkę siatkową
jako
wskazanie
zdrowej
i wartościowej alternatywy dla narkomanii zakup
nagród, dyplomów, sfinansowanie konsumpcji,
usług transportowych, itp./.
Podniesienie
1. Sfinansowanie szkoleń dla rodziców,
poziomu
wiedzy nauczycieli, pedagogów i innych grup
społeczeństwa
na zawodowych w zakresie wiedzy i pracy
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OdpowieKoszt
dzialny
Pełnomocnik
1. 200,00
Burmistrza
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
/RPA/
Komendant Policji
w Dobrodzieniu
Pełnomocnik
Burmistrza
RPA

ds.

3.500,00

Pełnomocnik
Burmistrza
RPA

ds.

2.300,00

Pełnomocnik
Burmistrza
RPA

3.000,00
ds.

Pełnomocnik
Burmistrza
RPA

ds.

Pełnomocnik
Burmistrza
RPA

ds.

1.800,00

3.000,00
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3.

temat problemów z rodziną dotkniętą problemem narkotykowym, związanych
z walka z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków
używaniem
i innych substancji psychoaktywnych.
środków
psychoaktywnych i
możliwości
zapobiegania
zjawisku.
2. Zakup i upowszechnianie materiałów
informacyjno–edukacyjnych w zakresie promocji
zdrowia i profilaktyki narkomanii.
3. Współpraca z placówkami w województwie
opolskim realizującym problematykę narkomanii
oraz zapobiegania i leczenia.
4. Udzielanie informacji i kierowanie do
specjalistycznych instytucji osób mających
problem związanych z używaniem narkotyków,
Wydatki:
- szkolenia ,
- koszty delegacji

4.

Pełnomocnik
Burmistrza
RPA
Pełnomocnik
Burmistrza
RPA
Pełnomocnik
Burmistrza
RPA.
Pełnomocnik
Burmistrza
RPA
Ogółem:

1.000,00
ds.
ds.
ds.
700,00
ds. 500,00
17.000,00

Program uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i
ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom, leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji
osób uzależnionych oraz redukcję szkód społecznych spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem.
Sporządziła:
Bogusława Kryś
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