
Uchwała Nr  312/5/XXXVII/10

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia  3 lutego 2010 r.

zmieniająca uchwałę 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. W uchwale Rady Miejskiej w Iłowej Nr 278/5/XXXIII/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na
2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 pod tabelą dodaje się wyrazy: „(dane dotyczą drugiego półrocza roku
2008)”;

2) po § 3 dodaje się nowy § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Zadania programu:
1) zwiększanie 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 społeczna 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.”;

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 52, 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.



3) w załącznik nr 1 tytuł otrzymuje brzmienie: „Ramowy preliminarz wydatków
Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2010 rok (rozdz. 85153)”;

4) w załączniku nr 2, priorytet I „Zwiększanie dostępności pomocy psychospołecznej,
prawnej  i socjalnej dla osób zagrożonych  narkomanią oraz członków rodzin objętych
problemem” cel nr 2, 3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie:

Cel Działanie
RealizatorzyNr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie

2 Współpraca organizacji i
instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem narkomanii,
wspomaganie działań instytucji,
organizacji pozarządowych
służących rozwiązywaniu
problemów narkomanii

2.1 Praca i działanie zespołu
interdyscyplinarnego, WCPR

Pełnomocnik ds. PU,
kierownik OPS-u,
pedagodzy szkół,
koordynatorzy ośrodków
integracji społecznych na
wsiach

3 Współpraca w zakresie
finansowania pomocy
psychologicznej, zwiększenie
dostępności pomocy
rehabilitacyjnej osobom
uzależnionym i zagrożonym
uzależnieniem, udzielanie pomocy
prawnej rodzinom, w których
występują problemy narkomanii

3.1 Spotkania psychoterapeuty ds.
narkomanii z młodzieżą ZSP,
Gimnazjum, dyżury
instruktora terapii uzależnień,
dyżury w punkcie
konsultacyjnym, dyżury
psychologa, dyżury prawnika
w UM

Pedagodzy ZSP,
Gimnazjum,
Psychoterapeuta
Psycholog
Instruktor terapii
uzależnień,
Prawnik

4 Prowadzenie dla dzieci i
młodzieży zajęć
socjoterapeutycznych,
korekcyjnych, wyrównawczych,
prowadzenie zajęć sportowo –
rekreacyjnych dla dzieci,
dożywianie dzieci
uczestniczących w
pozalekcyjnych programach
opiekuńczo – wychowawczych i
socjoterapeutycznych

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, pomoc społeczna
osobom uzależnionym i rodzinom
osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Integrowanie ze
środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej
oraz kontraktu socjalnego.

5.1 Wywiady kontrolne w
środowiskach zagrożonych,
podejmowanie interwencji w
rodzinach z dysfunkcją
Organizowanie działań
mających na celu integrację ze
środowiskiem lokalnym

Pracownicy socjalni OPS,
koordynatorzy ośrodków
integracji społecznej na
wsiach



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
  Mirosław Wdowiak


	Realizatorzy

