UCHWAŁA NR XV/99/19
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Dobiegniew na 2020 rok.
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2019r., poz. 852), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
2019r., poz.506 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Dobiegniew
– zwany dalej programem.
§ 2. Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki a także minimalizacji szkód wynikających z używania
substancji psychoaktywnych zmieniających świadomość poprzez realizację ustawowych zadań własnych w sferze
rozwiązywania problemów uzależnień.
§ 3. Ustala się następujące cele i zadania Programu:
1. Cele Programu:
1) rozpoznanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (- narkotyków), zmniejszenie
ich aktualnych rozmiarów i zapobieganie powstawaniu nowych: raport diagnostyczny,
2) profilaktyka - określenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami, edukacja publiczna
w tym informowanie o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych,
3) zwiększanie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie aktom przemocy, zarówno domowej, jak
i środowiskowej,
4) promocja zdrowia, zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, w której szczególny akcent położony jest na
oddziaływania wśród dzieci i młodzieży.
2. Zadania i planowane do realizacji działania programowe:
1) działania związane z pomocą: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielanie pomocy psychospołecznej, konsultacji prawnych rodzinom,
w których występuje problem narkomanii ochrona przed przemocą w rodzinie poprzez:
a) współpraca programowa z placówkami lecznictwa odwykowego i zakładami opieki zdrowotnej,
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Policją
b) działalność punktu konsultacyjnego
2) działania profilaktyczne:
a) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
3) działania profilaktyczne:
a) realizacja programów i przedsięwzięć profilaktycznych oraz form edukacyjnych przez stowarzyszenia,
instytucje i osoby fizyczne w obszarach:
- sport, rekreacja, turystyka
- warsztaty edukacyjne
- warsztaty psychologiczne
- warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, sceniczne, inne promujące zdrowie, zdrowy, wolny od
uzależnień styl życia w szczególności wśród dzieci i młodzieży
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b) wypoczynek letni dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych
c) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach lub opiekuńczych zajęć świetlicowych.
§ 4. Program finansowany jest ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych. W roku 2020 na realizację Programu przeznacza się kwotę 23 000 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Dobiegniewie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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