
Uchwa a Nr _____/5/___________/09

Rady Miejskiej w I owej

z dnia ____________________ 2009 r.

w sprawie przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii
dla gminy I owa na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) oraz art.5 ust.1 i art.10 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzia aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z pó n. zm. 2)
uchwala si , co nast puje:

§ 1. Uchwala si  Gminny Program Przeciwdzia ania Narkomanii dla gminy  I owa na 2010 rok
wraz z ramowym preliminarzem wydatków.

§ 2. Podstawy prawne opracowania Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii stanowi :
1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu narkomanii,
2) Krajowy Program Przeciwdzia ania Narkomanii na lata 2006-2010 z dnia 27 czerwca

2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1033),
3) Wojewódzki Program Przeciwdzia ania Narkomanii na lata 2006-2010 przyj ty przez

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

§ 3. Diagnoza sytuacji dotycz ca narkomanii na terenie gminy I owa:
1. Dane ogólnopolskie

Zmiany spo eczno - ekonomiczne dokonuj ce si  w naszym kraju, sprzyjaj
rozpowszechnianiu si  mody na u ywanie rodków psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób
eksperymentuj cych   z  narkotykami i ju  uzale nionych, poszukuj cych pomocy. Obni a
si  wiek za ywaj cych rodki psychotropowe. Swobodny dost p do narkotyków maj  ju
dzieci w wieku szkolnym.
Wed ug szacunkowych danych liczba ludzi po inicjacji narkotykowej wynosi w Polsce
oko o 1,2 mln liczba uzale nionych i eksperymentuj cych si ga oko o 200 tys. za
lecz cych si  w o rodkach detoksykacyjnych wynosi oko o 100 tys.
Szczególnie niepokoj ce jest rozszerzanie si  tego zjawiska w ród m odzie y. Panuje w ród
niej b dny pogl d, e krótkotrwa e i incydentalne za ywanie narkotyków nie jest szkodliwe
dla zdrowia  i nie prowadzi do uzale nienia.

 2. Dane lokalne
Diagnoza lokalna problemu uzale nienia od narkotyków zosta a dokonana w oparciu o
informacje uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w aganiu  oraz rozeznania
rodowiskowe pracowników socjalnych O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej oraz

pedagogów szkolnych z terenu gminy.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone 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 zosta y og oszone 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.
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W roku 2009 policja w I owej nie zatrzyma a osób b cych pod wp ywem rodków
psychoaktywnych, ani osób rozprowadzaj cych narkotyki.
Z danych uzyskanych od pedagoga szkolnego Gimnazjum im. Jana Paw a II w I owej

wynika, e na terenie szko y nie zauwa ono ani jednego przypadku u ycia rodków
uzale niaj cych.
Z informacji pedagoga szkolnego Zespo u Szkó  Ponadgimnazjalnych w I owej wynika, e
w tej szkole odnotowano dwa przypadki u ywania rodków psychoaktywnych.

§ 4. 1. Osob  odpowiedzialn  za realizacj  programu  jest Pe nomocnik Burmistrza I owej ds.
Przeciwdzia ania Uzale nieniom.

2. Czas realizacji programu:  stycze  2010 - grudzie  2010 r.
3. Odbiorcy programu  spo eczno  miasta i gminy I owa.

§ 5.1. Ramowy preliminarz wydatków Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii na
2010 r. stanowi za cznik Nr 1 do niniejszej uchwa y.

       2. Finansow  podstaw  realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii
stanowi  dochody  gminy  z  op at  o  których  mowa  w  art.  182 ustawy  o  wychowaniu  w
trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz.
473 z pó n. zm. 3).

       3.Gminny Program Przeciwdzia ania Narkomanii w I owej mo e by  modyfikowany w
przypadku uzasadnionych potrzeb zwi zanych z zapobieganiem i rozwi zywaniem
problemów alkoholowych. W zale no ci od charakteru zg aszanych zmian wymagane s
tak e opinie lub uchwa y Rady Miejskiej w I owej.

§ 6. Priorytety dzia ania w ramach Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii na 2010 rok
okre la za cznik Nr 2 do niniejszej uchwa y

§ 7.Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.
§ 8. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone 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.



Za cznik Nr 1
do uchwa y Rady Miejskiej w I owej

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

lp TRE KWOTA

1. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 11 900,00

A.

wynagrodzenie osób realizuj cych programy profilaktyczne
dla dzieci i m odzie y w szko ach oraz przeprowadzaj cych
kampanie przeciw uzale nieniom, spotkania psychoterapeuty
w ZSzP

1 100,00

B.
 umowa zlecenie z koordynatorem pracy w wietlicy
socjoterapeutycznej Konin aga ski 3 600,00

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

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

2. Sk adki ZUS 1 600,00

OGÓ EM 13 500,00



Za cznik Nr 2
do uchwa y Rady Miejskiej w I owej

Priorytet I
Zwi kszanie dost pno ci pomocy psychospo ecznej, prawnej  i socjalnej

 dla osób zagro onych  narkomani  oraz cz onków rodzin obj tych problemem
Beneficjenci: dzieci, m odzie , rodziny, spo eczno  lokalna

Cel Dzia anie
Nr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie Realizatorzy
1 Upowszechnienie informacji dot.

adresów instytucji i miejsc, gdzie
mo na skorzysta  z bezp atnej
pomocy psychologicznej w
konkretnych sytuacjach
yciowych

1.1 Informacje o miejscach,
placówkach, które udzielaj
pomocy znajduj  si  u
ka dego pedagoga oraz w
OPS-ie

OPS,
placówki o wiatowe,

rodki integracji
spo ecznej na wsiach

2 Wspó praca organizacji i
instytucji zajmuj cych si
przeciwdzia aniem narkomanii

2.1 Praca i dzia anie zespo u
interdyscyplinarnego

Pe nomocnik ds. PU,
kierownik OPS-u,
pedagodzy szkó

3 Wspó praca w zakresie
finansowania pomocy
psychologicznej

3.1 Spotkania psychoterapeuty ds.
narkomanii z m odzie  ZSP,
Gimnazjum

Pedagodzy ZSP,
Gimnazjum,
psychoterapeuta

4 Prowadzenie dla dzieci i
odzie y zaj

socjoterapeutycznych,
korekcyjnych, wyrównawczych

4.1 Realizacja programów
profilaktycznych

Realizatorzy programów
pedagodzy szkolni
wychowawcy wietlicy

5 organizowanie dzia
rodowiskowych – wywiadów
rodowiskowych, socjalnych;

interwencji rodzinnych, wspó -
pracy z rodzinami w miejscu
zamieszkania,

5.1 Wywiady kontrolne w
rodowiskach zagro onych,

podejmowanie interwencji w
rodzinach z dysfunkcj

Pracownicy socjalni OPS

6 podj cie i rozwijanie wspó pracy
z placówkami i instytucjami
zajmuj cymi si  pomoc
psychologiczn , socjaln , prawn ,
interwencj  w kryzysie,
profilaktyk , terapi  i
postrehabilitacj  – spoza terenu
Miasta i Gminy I owa –
organizowanie pomocy
wykraczaj cej poza mo liwo ci
lokalnego systemu pomocy

6.1 Wspó praca z NZOZ
„Profil”w arach,
wspó praca z PIK w aganiu,
wspó praca z Oddzia em
odwykowym szpitala w

arach, Ciborzu oraz
Obrzycach

Gminna Komisja RPA,
Pe nomocnik ds. PU,
OPS,

rodki integracji
spo ecznej na wsiach

7 wspó praca z policj , s dem
rodzinnym i dla nieletnich oraz
kuratorami s dowymi w zakresie
resocjalizacji osób z objawami
demoralizacji i niedostosowania
spo ecznego.

Konsultowanie zagro onych
rodowisk z kuratorami
dowymi

pedagodzy szkolni
pracownicy socjalni OPS

Wska niki oceny osi gni cia celów Priorytetu
- dost p do informacji na temat miejsc, w których mo na uzyska  pomoc,
- ilo  osób, które skorzysta y z pomocy psychoterapeuty
- ilo  zrealizowanych programów profilaktycznych
- ilo  osób obj tych realizacj  w/w programów



Priorytet II

Zwi kszenie pomocy terapeutycznej dla osób przejawiaj cych zachowania ryzykowne,
eksperymentuj cych z narkotykami oraz u ywaj cych szkodliwie substancji

psychoaktywnych:

Beneficjenci: m odzie  szkolna, rodzice, spo eczno  lokalna

Cel Dzia anie
Nr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie Realizatorzy

1.1 Dzi alno  punktów
konsultacyjnych dla osób
uzale nionych od
narkotyków

OPS
koordynatorzy

rodków

1 rozszerzenie oferty bezp atnej
pomocy psychologicznej przez
punkty konsultacyjne, poradnie,
podmioty dzia aj ce w ochronie
zdrowia, wietlice
rodowiskowe:

1.2 Wspieranie dzia ania
rodków integracji

spo ecznej na wsiach

Zespó
interdyscyplinary

2 Kontynuowanie i rozwijanie
wspó pracy z instytucjami i
placówkami statutowo
zajmuj cymi si  profilaktyk  i
terapi  narkomanii i
udost pnianie potrzebuj cym
informacji na temat mo liwo ci
korzystania z ich us ug.

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

Pedagodzy szkó
pe nomocnik
realizatorzy programów

Wska niki oceny osi gni cia celów Priorytetu III

ilo  osób korzystaj cych z porad w punkcie
ilo  osób korzystaj cych ze wietlic
ilo  osób obj tych programami profilaktycznymi w szko ach


