
UCHWAŁA NR 257/XIV/2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 

142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( 

Dz.U. nr 179 poz. 1485 z późn.zm.) 

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 3. Nadzór  nad  wykonaniem  uchwały  powierza  się  Komisji  Oświaty  Kultury  i Sportu  Rady  Miejskiej 
w Lubaczowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do Uchwały Nr 257/XIV/2011

Rady Miejskiej w Lubaczowie

z dnia 23 listopada 2011 r.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 

Rozdział I.
WPROWADZENIE 

Gmina Miejska  Lubaczów  podejmuje  działania mające  na  celu:  prowadzenie  profilaktycznej  działalności 
informacyjnej,  edukacyjnej  i wychowawczej  w szczególności  dla  dzieci  i młodzieży,  rozwój  edukacji 
publicznej  i szkolenie  przedstawicieli  różnych  zawodów,  instytucji  i wyspecjalizowanych  służb  w dziedzinie 
przeciwdziałania  narkomanii,  a zwłaszcza  w zakresie  umiejętności  wczesnego  rozpoznawania  sygnałów 
wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi. 

Rozdział II.
CELE PROGRAMU 

1.  Podejmowanie wielopłaszczyznowych  działań mających  na  celu  zapobieganie wszelkim uzależnieniom 
przez redukcję dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne. 

2.  Podejmowanie  lokalnych  działań  profilaktycznych w celu wyeliminowania  lub  zmniejszenia  czynników 
prowadzących do uzależnienia. 

3.  Zainicjowanie  programów  edukacyjnych  związanych  z zagrożeniem  narkomanią  wśród  dzieci 
i młodzieży oraz informowanie o dostępnych formach pomocy. 

4.  Współpraca  z różnymi  instytucjami,  stowarzyszeniami  i organizacjami  społecznymi  mająca  na  celu 
realizację programów edukacji zdrowia. 

5. Organizowanie alternatywnych miejsc do spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. 

3.  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  oraz  szkoleniowej  w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Rozdział III.
GŁÓWNE ZADANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

Główne zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zostały wyznaczone przez ustawę z dnia 29  lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zadania te odejmują: 

1.  Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i rehabilitacyjnej  dla  osób  uzależnionych  od 
narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznych i prawnej. 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

Rozdział IV.
SPOSOBY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII 

Zadanie 1: Zwiększenie dostępności pomocy  terapeutycznej  i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem. 

1. Funkcjonowanie Miejskiego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego przy ul. Rynek 2/3, który realizuje 
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej. 

3. Udostępnianie sali rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią. 

4. Wspieranie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych realizujących program profilaktyczny. 

5. Działania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym 
i ich rodzinom. 

6.  Współpraca  ze  specjalistycznymi  ośrodkami  i szpitalami  na  rzecz  osób  uzależnionych  na  terenie 
województwa. 

7. Zakup i udostępnianie materiałów informacyjnych o narkomanii ( broszury i ulotki). 



Zadanie  2:  Udzielanie  rodzinom,  w których  występują  problemy  narkomanii,  pomocy  psychospołecznej 
i prawnej. 

1.  Finansowanie  i organizowanie  porad  prawnych  i konsultacji  z psychologiem  dla  rodzin  osób 
uzależnionych. 

Zadanie  3:  Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  oraz  szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

1.  Organizowanie  i prowadzenie  we  wszystkich  placówkach  oświatowo  –  wychowawczych  na  terenie 
miasta, programów profilaktycznych, dla dzieci i młodzieży. 

2. Organizowanie konkursów wiedzy o zdrowym stylu życia. 

3. Udział w ogólnopolskich kampaniach związanych z profilaktyką narkotykową. 

4.  Organizowanie  spotkań  z osobami  mogącymi  dać  świadectwo  własnych  przeżyć  związanych 
z uzależnieniem od narkotyków. 

5. Dofinansowywanie zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań i innych form spędzania wolnego czasu. 

6. Zakup spektakli profilaktycznych o tematyce antynarkotykowej. 

7. Organizowanie spotkań, szkoleń i prelekcji dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii. 

8. Realizowanie elementów profilaktyki podczas imprez miejskich. 

Zadanie  4:  Wspomaganie  działań  instytucji,  organizacji  pozarządowych  i osób  fizycznych,  służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

1. Wspieranie działalności stowarzyszeń na rzecz przeciwdziałania narkomanii. 

2. Udzielanie pomocy materialnej organizacjom społecznym mającej na celu krzewienie abstynencji wśród 
dzieci i młodzieży. 

3. Współpraca z instytucjami kulturalnymi, sportowymi  i oświatowymi w zakresie organizowania wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży. 

4. Współpraca z placówkami zdrowia. 

5. Współpraca z Policją. 

6. Dokonywanie kontroli miejsc szczególnie narażonych na działanie dealerów narkotykowych. 

Rozdział V.
ŚRODKI DO REALIZACJI ZADAŃ 

Środki  finansowe  na  realizację  Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  pochodzą  z wpływów 
pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań realizatorami Programu są: 

 Miejski  Punkt  InformacyjnoKonsultacyjny  ds.  Przeciwdziałania  Alkoholizmowi  i Przemocy  w Rodzinie 
w Lubaczowie, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie, 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie, 

 Szkoły z terenu miasta Lubaczowa, 

 Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie, 

 organizacje  pozarządowe  i inni  partnerzy  zewnętrzni  zapraszani  do  współpracy  w zależności  od  celu 
i rodzaju  zadania. 



Rozdział VI.
HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 

ROK 
 

Lp.  Zamierzenia (zadania)  Termin realizacji  Środki finansowe 

1.  Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 
 kampanie, nagrody, broszury, art. spożywcze 
 konkursy 

Cały rok  2 000,00 
1500,00 

2.  Zakup usług pozostałych, w tym: 
 programy profilaktyczne 
 spotkania, szkolenia, prelekcje 

Cały rok  1 775,00 
1 300,00 

Razem:  6 575,00 


