
Uchwała Nr  278/5/XXXIII/09

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia  9 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla gminy Iłowa na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art.5 ust.1 i art.10 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm. 2)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy  Iłowa na 2010 rok
wraz z ramowym preliminarzem wydatków.

§ 2. Podstawy prawne opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowią:
1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
2) Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 z dnia 27 czerwca

2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1033),
3) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 przyjęty przez

Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr II/9/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r.

§ 3. Diagnoza sytuacji dotycząca narkomanii na terenie gminy Iłowa:
1. Dane ogólnopolskie

Zmiany społeczno - ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju, sprzyjają
rozpowszechnianiu się mody na używanie środków psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób
eksperymentujących   z  narkotykami i już uzależnionych, poszukujących pomocy. Obniża
się wiek zażywających środki psychotropowe. Swobodny dostęp do narkotyków mają już
dzieci w wieku szkolnym.
Według szacunkowych danych liczba ludzi po inicjacji narkotykowej wynosi w Polsce
około 1,2 mln liczba uzależnionych i eksperymentujących sięga około 200 tys. zaś
leczących się w ośrodkach detoksykacyjnych wynosi około 100 tys.
Szczególnie niepokojące jest rozszerzanie się tego zjawiska wśród młodzieży. Panuje wśród
niej błędny pogląd, że krótkotrwałe i incydentalne zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe
dla zdrowia  i nie prowadzi do uzależnienia.

 2. Dane lokalne
Diagnoza lokalna problemu uzależnienia od narkotyków została dokonana w oparciu o
informacje uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu  oraz rozeznania
środowiskowe pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej oraz
pedagogów szkolnych z terenu gminy.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7,
poz. 48 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520 i Nr 92, poz. 753.



LICZBA
PRZESTĘPSTW Z
USTAWY O
PRZECIWDZIAŁANIU
NARKOMANII

ogółem 93 94 111 90 107 112

w tym
przez
nieletnich

3 5 0 3 4 6

W roku 2009 policja w Iłowej nie zatrzymała osób będących pod wpływem środków
psychoaktywnych, ani osób rozprowadzających narkotyki.
Z danych uzyskanych od pedagoga szkolnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej

wynika, że na terenie szkoły nie zauważono ani jednego przypadku użycia środków
uzależniających.
Z informacji pedagoga szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej wynika, że
w tej szkole odnotowano dwa przypadki używania środków psychoaktywnych.

§ 4. 1. Osobą odpowiedzialną za realizację programu  jest Pełnomocnik Burmistrza Iłowej ds.
Przeciwdziałania Uzależnieniom.

2. Czas realizacji programu:  styczeń 2010 - grudzień 2010 r.
3. Odbiorcy programu  społeczność miasta i gminy Iłowa.

§ 5.1. Ramowy preliminarz wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2010 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

       2. Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
stanowią dochody  gminy  z  opłat  o  których  mowa  w  art.  182 ustawy  o  wychowaniu  w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz.
473 z późn. zm. 3).

       3.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Iłowej może być modyfikowany w
przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych. W zależności od charakteru zgłaszanych zmian wymagane są
także opinie lub uchwały Rady Miejskiej w Iłowej.

§ 6. Priorytety działania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
 Mirosław Wdowiak

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz.
1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175.



Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 278/5/XXXIII/09 z dn. 9.11.2009r.

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII  NA 2010R. (rozdz.85153)

lp TREŚĆ KWOTA

1. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 11 900,00

A.

wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne
dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz przeprowadzających
kampanie przeciw uzależnieniom, spotkania psychoterapeuty
w ZSzP

1 100,00

B.
 umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy
socjoterapeutycznej Konin Żagański 3 600,00

C.
umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy
socjoterapeutycznej Czerna 3 600,00

D.
 umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy
socjoterapeutycznej Borowe 3 600,00

2. Składki ZUS 1 600,00

OGÓŁEM 13 500,00



                                                                                                         Załącznik Nr 2
      do uchwały Rady Miejskiej w Iłowej

                                     Nr 278/5/XXXIII/09 z dn. 9.11.2009r.
Priorytet I

Zwiększanie dostępności pomocy psychospołecznej, prawnej  i socjalnej
 dla osób zagrożonych  narkomanią oraz członków rodzin objętych problemem

Beneficjenci: dzieci, młodzież, rodziny, społeczność lokalna
Cel Działanie

RealizatorzyNr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie
1 Upowszechnienie informacji dot.

adresów instytucji i miejsc, gdzie
można skorzystać z bezpłatnej
pomocy psychologicznej w
konkretnych sytuacjach
życiowych

1.1 Informacje o miejscach,
placówkach, które udzielają
pomocy znajdują się u
każdego pedagoga oraz w
OPS-ie

OPS,
placówki oświatowe,
Ośrodki integracji
społecznej na wsiach

2 Współpraca organizacji i
instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem narkomanii

2.1 Praca i działanie zespołu
interdyscyplinarnego

Pełnomocnik ds. PU,
kierownik OPS-u,
pedagodzy szkół

3 Współpraca w zakresie
finansowania pomocy
psychologicznej

3.1 Spotkania psychoterapeuty ds.
narkomanii z młodzieżą ZSP,
Gimnazjum

Pedagodzy ZSP,
Gimnazjum,
psychoterapeuta

4 Prowadzenie dla dzieci i
młodzieży zajęć
socjoterapeutycznych,
korekcyjnych, wyrównawczych

4.1 Realizacja programów
profilaktycznych

Realizatorzy programów
pedagodzy szkolni
wychowawcy świetlicy

5 organizowanie działań
środowiskowych – wywiadów
środowiskowych, socjalnych;
interwencji rodzinnych, współ-
pracy z rodzinami w miejscu
zamieszkania,

5.1 Wywiady kontrolne w
środowiskach zagrożonych,
podejmowanie interwencji w
rodzinach z dysfunkcją

Pracownicy socjalni OPS

6 podjęcie i rozwijanie współpracy
z placówkami i instytucjami
zajmującymi się pomocą
psychologiczną, socjalną, prawną,
interwencją w kryzysie,
profilaktyką, terapią i
postrehabilitacją – spoza terenu
Miasta i Gminy Iłowa –
organizowanie pomocy
wykraczającej poza możliwości
lokalnego systemu pomocy

6.1 Współpraca z NZOZ
„Profil”w Żarach,
współpraca z PIK w Żaganiu,
współpraca z Oddziałem
odwykowym szpitala w
Żarach, Ciborzu oraz
Obrzycach

Gminna Komisja RPA,
Pełnomocnik ds. PU,
OPS,
Ośrodki integracji
społecznej na wsiach

7 współpraca z policją, sądem
rodzinnym i dla nieletnich oraz
kuratorami sądowymi w zakresie
resocjalizacji osób z objawami
demoralizacji i niedostosowania
społecznego.

Konsultowanie zagrożonych
środowisk z kuratorami
sądowymi

pedagodzy szkolni
pracownicy socjalni OPS

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu
- dostęp do informacji na temat miejsc, w których można uzyskać pomoc,
- ilość osób, które skorzystały z pomocy psychoterapeuty



- ilość zrealizowanych programów profilaktycznych
- ilość osób objętych realizacją w/w programów

Priorytet II

Zwiększenie pomocy terapeutycznej dla osób przejawiających zachowania ryzykowne,
eksperymentujących z narkotykami oraz używających szkodliwie substancji

psychoaktywnych:

Beneficjenci: młodzież szkolna, rodzice, społeczność lokalna

Cel Działanie
RealizatorzyNr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie

1 rozszerzenie oferty bezpłatnej
pomocy psychologicznej przez
punkty konsultacyjne, poradnie,
podmioty działające w ochronie
zdrowia, świetlice
środowiskowe:

1.1 Działalność punktów
konsultacyjnych dla osób
uzależnionych od
narkotyków

OPS
koordynatorzy
ośrodków

1.2 Wspieranie działania
ośrodków integracji
społecznej na wsiach

Zespół
interdyscyplinary

2 Kontynuowanie i rozwijanie
współpracy z instytucjami i
placówkami statutowo
zajmującymi się profilaktyką i
terapią narkomanii i
udostępnianie potrzebującym
informacji na temat możliwości
korzystania z ich usług.

2.1 Realizacja programów
profilaktycznych  dla  osób  z
grupy wysokiego ryzyka,
terapia krótkoterminowa
zorientowana na  rozwiązanie
problemu

Pedagodzy szkół
pełnomocnik
realizatorzy programów

Wskaźniki oceny osiągnięcia celów Priorytetu III

- ilość osób korzystających z porad w punkcie
- ilość osób korzystających ze świetlic
- ilość osób objętych programami profilaktycznymi w szkołach
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