Projekt
z dnia 27 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Sędziszów na rok 2018
Na podstawie art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz.783 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sędziszów na 2018 rok, w ramach
którego realizowane będą działania związane z profilaktyką antynarkotykową, przyjęte zgodnie z założeniami
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
§ 2. Celem głównym programu realizowanego na terenie Gminy Sędziszów jest przeciwdziałanie zjawisku
narkomanii oraz wynikających z tego problemów społecznych.
§ 3. Cel główny „programu” zostanie osiągnięty poprzez :
1) zahamowanie tempa wzrostu rozpowszechniania używania narkotyków,
2) promocję zdrowego stylu życia
3) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii,
4) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, kampanii społecznych, promujących zdrowy styl
życia, stanowiących profilaktykę używania środków odurzających,
5) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem;
6) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii lub zagrożenie tym problemem, pomocy
psychospołecznej i prawnej;
7) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów związanych z narkomanią;
8) szeroko pojęta profilaktyka uniwersalna.
§ 4. 1. Przyjmuje się w 2018 roku zadania, przypisane do realizacji przez podmioty:
Lp.

Zadania

1
2
1. Diagnozowanie
i analiza problemu
na terenie gminy.
2. Prowadzenie
działalności
informacyjnej,
edukacyjnej oraz
szkoleniowej
w zakresie
rozwiązywania

Działania
3
1) Obserwacja zachowań wśród
podopiecznych pracowników socjalnych.
2) Obserwacja zachowań w środowisku
uczniowskim.
1) Organizacja w miarę potrzeb spotkań
pomiędzy jednostkami, które są realizatorami
niniejszego „Programu” i instytucjami
wspierającymi.
2) Zakup ulotek, broszur , literatury fachowej
i dystrybucja powyższych materiałów.
3) Dofinansowanie szkoleń dla osób
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problemów
narkomanii.

3. Podniesienie
poziomu wiedzy
społeczeństwa na
temat zagrożeń
płynących
z używania środków
uzależniających szeroko pojęta
profilaktyka
uniwersalna
4. Pomoc społeczna,
medyczna i prawna
osobom
uzależnionym i ich
rodzinom.

5. Propagowanie
zdrowego stylu życia
oraz aktywnego
i bezpiecznego
spędzania czasu
wolnego

mających kontakt ze środowiskiem
zagrożonym narkomanią (pedagog,
pracownik socjalny).
4) Zbieranie informacji na temat placówek,
instytucji i organizacji, zajmujących się
problemem narkomanii i współpraca z nimi.
5) Dofinansowanie i pomoc dla jednostek na
terenie gminy, których działania zmierzają do
ograniczenia i przeciwdziałania narkomanii.
1) Organizacja spotkań i warsztatów
z rodzicami, opiekunami oraz uczniami na
temat zagrożeń płynących z używania
środków odurzających i psychoaktywnych.
2) Finansowanie spektakli teatralnych
o tematyce antynarkotykowej.
3) Finansowanie programów profilaktycznych
dla uczniów szkół.
4) Udział Gminy w ogólnopolskich
kampaniach edukacyjno-profilaktycznych.
1) Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz zagrożonym
uzależnieniem poprzez współpracę
interdyscyplinarną jednostek i instytucji
działających w sferze rozwiązywania
problemów społecznych.
2) Indywidualne rozpoznawanie przypadków
używania narkotyków i wskazanie instytucji,
które udzielają kompetentnej pomocy
w terapii.
1) Aktywizacja działalności kół
zainteresowań w placówkach oświatowych
i Samorządowym Centrum Kultury.
2) Współfinansowanie sportoworekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych
w placówkach oświatowych i klubach
sportowych.
3) Organizacja imprez kulturalnych,
sportowych i festynów np.: „Dni
Sędziszowa”, „Festiwal Ludowy”, paczki
świąteczne, podczas których propagowany
jest zdrowy styl życia, bez narkotyków
i innych używek.
4) Organizacja sportowych turniejów, spotkań
z osobami z kręgów kulturalnych, wycieczek,
rajdów, konkursów, w czasie których
propagowany jest zdrowy styl życia, wolny
od nałogów.
5) Wsparcie rzeczowe osób ze środowisk
zagrożonych problemem narkomanii i innymi
problemami społecznymi.

Placówki oświatowe
Zakłady opieki zdrowotnej
Komisariat Policji
Urząd Miejski w Sędziszowie

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej PUNKT
Socjologiczno-Psychologiczny
Zespół Interdyscyplinarny
Placówki oświatowe
zakłady opieki zdrowotnej

Placówki oświatowe
SCK w Sędziszowie
Urząd Miejski w Sędziszowie

2. Ustalone w pkt 1 zadania w ramach niniejszego programu mogą być wspierane również działaniami
wykonywanymi m.in. przez:
1) świetlicę środowiskową,
2) CARITAS Diecezji Kieleckiej,
3) Związek Harcerstwa Polskiego,
4) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sędziszowa,

Id: 36F381A2-ED27-4636-A810-0C3CEFDE2DB3. Projekt

Strona 2

5) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu Miasta i Gminy Sędziszów,
6) Stowarzyszenie „Perspektywy i Rozwój”,
7) Miejski Klub Sportowy „UNIA SĘDZISZÓW”,
8) Klub sportowy „HERKULES”,
9) Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki Fanactive,
10) lokalne media,
11) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie,
12) inne stowarzyszenie, fundacje, organizacje i instytucje, których celem jest propagowanie zdrowego stylu
życia i profilaktyka narkomanii.
§ 5. Źródłem finansowania „programu” są środki finansowe wydzielone na to zadanie w uchwale
budżetowej na 2018 rok, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
§ 6. Kontrolę i nadzór nad bieżącą realizacją programu sprawuje Burmistrz jako jego koordynator i w tym
celu podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia celu programu.
§ 7. Sprawozdanie (raport) z realizacji „programu” zostanie złożony przez Burmistrza dla Rady Miejskiej
w terminie do 31 marca 2019 roku.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa oraz instytucjom i organizacjom
wymienionym w § 4 niniejszego programu, jako jego realizatorzy.
§ 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej na terenie gminy w sposób
zwyczajowo przyjęty
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Mysiara
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Uzasadnienie
Art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, nakłada na gminę obowiązek
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, jako, że działania w tej dziedzinie należą do
zadań własnych gminy.
Celem ogólnym programu jest eliminowanie problemów związanych z narastającym zjawiskiem
narkomanii i wiążących się z tym zjawiskiem innych problemów społecznych oraz budowa wsparcia dla
działań na rzecz zdrowia publicznego. Działania są ukierunkowane głownie na profilaktykę narkomanii
i zdrowy styl życia.
Jednym z kluczowych warunków powodzenia realizacji niniejszego problemu, będzie stworzenie
wspólnego frontu działań przez samorząd, szkoły, jednostki organizacyjne gminy i organizacje
pozarządowe, które wezmą udział w programie jako jego realizatorzy.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii organ wykonawczy
gminy sporządza raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i przedkłada go
Radzie Miejskiej w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.
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