Projekt
z dnia 21 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXV//18
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 783, 1458, 2439) Rada Miejskiej w Lipsku uchwala, co następuje:

narkomanii

§ 1. Przyjmuje się Miejsko - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lipsk na rok 2018,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXV//18
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 marca 2018 r.
Miejsko - Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lipsk na 2018 rok
I. Ocena sytuacji zagrożenia narkomanią
Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk, często związany jest
z innym uzależnieniem. W ostatnich latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie środkami
odurzającymi, substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazywanymi narkotykami.
Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest w obserwowanym wzroście ich występowania i dostępności.
Informacje te potwierdzają badania ankietowe prowadzone w szkołach, dane z policji, informacje
prasowe i z ośrodków zajmujących się leczeniem i profilaktyką osób uzależnionych. Z informacji tych
wynika, że coraz więcej uczniów ma kontakt z narkotykami. Stosunkowo łatwa dostępność i obniżające
się ceny (szczególnie tzw. "miękkich narkotyków”) spowodowały, że skala zagrożenia wciąż rośnie.
Obniżył się wiek (10-12 lat) pierwszych kontaktów z narkotykami lub innymi substancjami o podobnym
działaniu.
Diagnoza zrealizowana na terenie gminy Lipsk została przeprowadzona w drugim kwartale 2016 r.
przez Oficynę Profilaktyczną z Krakowa. Z badania wynika, że narkomania na terenie naszej gminy
nie jest tak uwidoczniona i powszechna jak w innych większych aglomeracjach miejskich. Mamy raczej
do czynienia z eksperymentalnym i okazjonalnym używaniem środków psychoaktywnych.
Mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza profilaktyczne,
zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków.
W związku z tym opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, zwany dalej
Programem.
II. Cele Programu
Głównym celem Programu jest profilaktyka i ograniczenie dostępności i używania narkotyków
poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy. Następować to będzie
poprzez:
1. Poszerzenie wiedzy u dzieci i młodzieży na temat szkodliwego działania środków psychoaktywnych.
2. Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu problemu narkotykowego.
3. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej w celu uświadomienia
o negatywnym wpływie używania poprzez ulotki i plakaty.
4. Organizowanie atrakcyjnych form spędzenia wolnego czasu po zajęciach lekcyjnych oraz w czasie ferii
i wakacji. Promocja zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień.
III. Zadania i działania programowe
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem:
1) informowanie w miejscach publicznych za pomocą ulotek, plakatów i broszur na temat narkomanii oraz
możliwości jej leczenia;
2) współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego, zakładami opieki zdrowotnej i Miejsko – Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej
polegającej na:
1) rozszerzeniu działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o problematykę narkomanii;
2) współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, policją i in.
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii, poprzez:
1) organizowanie i poszerzanie bazy dla działalności promującej zdrowy tryb życia, szczególnie poprzez
modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz wyposażenie obiektów sportowych i świetlicowych;
2) realizację przedsięwzięć profilaktycznych, form edukacyjnych i imprez promujących zdrowy tryb życia,
zwłaszcza w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, warsztatów edukacyjnych, plastycznych, literackich,
muzycznych, tanecznych i innych;
3) organizację zajęć sportowych, edukacyjnych, artystycznych przy szkołach, a także za pośrednictwem
innych podmiotów, w szczególności zajęć pozalekcyjnych i zajęć świetlicowych;
4) organizowanie szkoleń w placówkach oświatowych na terenie gminy na temat uzależnień.
IV. Źródła i zasady finansowania
1. Źródłem finansowania zadań Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki
finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. W 2018 r. wydatki związane realizacją Programu planuje się zgodnie z budżetem na 2018 r. w wysokości
5.820,00 zł.
V. Postanowienia końcowe
1. Burmistrz sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu i podejmuje niezbędne działania
zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.
2. Program będzie realizowany przez jednostki organizacyjne Gminy Lipsk, a także można powierzyć
wykonanie poszczególnych zadań lub elementów programu instytucjom i stowarzyszeniom prowadzącym
działalność zgodną z niniejszym programem.
3. Roczne sprawozdanie z realizacji Miejsko - Gminnego Programu przygotowuje pracownik sprawujący
obsługę Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z w/w Komisją
i przedstawia je Burmistrzowi i Radzie.
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UZASADNIENIE
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii należy
do zadań własnych gminy określonych w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii.
Powyższa ustawa nakłada na organy samorządu gminnego obowiązek podejmowania działań,
zmierzających do przeciwdziałania narkomanii poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej,
gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: działalność wychowawczą,
edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, leczenie i rehabilitacje osób uzależnionych, ograniczenie szkód
zdrowotnych i społecznych.
Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy obejmujących zgodnie z art. 10 ust.
1 niniejszej uchwały następujące aspekty:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują 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, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Zgodnie z nimi zbudowany został niniejszy program, w którym szczególny nacisk położono na
profilaktykę w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i działalność informacyjną w stosunku do
dzieci i młodzieży.
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