
Uchwała Nr XLVIII / 353 /09

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Byczyna.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm). art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 
lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm), Rada 
Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1  Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r. w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2 1. W 2010 roku przeznacza się z budżetu Gminy środki na wydatki szczegółowe związane 
z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. Wydatki środków finansowych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii zostaną ujęte w uchwale budżetowej na 2010r. 

§ 3 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010r. , 
złoży Burmistrz Byczyny na sesji Rady Miejskiej w marcu 2011r.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. 

                                                                                             Pr
zewodniczący Rady Miejskiej

   w Byczynie

                                                                                       Zdzisław Roman Biliński



                                                                                                           Załącznik do uchwały Nr XLVIII/353/09
                                      Rady Miejskiej w Byczynie 
                                      z dnia 30 grudnia 2009r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Byczyna na 2010r. 

Gminny  program  przeciwdziałania  narkomanii  został  opracowany  w  oparciu  o  ustawę  
z  dnia  29  lipca  2005r.,  z  której  wynika,  że  przeciwdziałanie  narkomanii  realizuje  się  przez 
odpowiednie  kształtowanie  polityki  społecznej,  gospodarczej  oświatowo  –  wychowawczej,  
 a w szczególności: 

1. Działalność wychowawczą, informacyjną i zapobiegawczą, 
2. Leczenie, rehabilitacje i reintegracje osób uzależnionych, 
3. Ograniczanie szkód zdrowotnych,

Adresaci programu: 

Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Byczyny, którzy w życiu prywatnym i 
zawodowym  spotykają  się  z  problemami  narkotykowymi  oraz  ich  konsekwencjami,  a  także  do 
wszystkich zainteresowanych tą problematyką.  

Partnerzy programu: 
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
2. Ośrodek Pomocy Społecznej, 
3. Placówki oświatowe, 
4. Organizacje pozarządowe, 
5. Posterunek Policji w Byczynie, 

Celem głównym programu jest  : 
1. działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie opóźnienia inicjacji narkotykowej oraz 

zmniejszenie  ryzyka  wystąpienia  problemów  związanych  z  używaniem  substancji 
psychoaktywnych,

2. dostosowanie programów profilaktycznych  do potrzeb środowiska,
3. rozpoznanie  bazy  leczenia  uzależnień  w  placówkach  stacjonarnych  

i ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży, 

Czynnikiem  ograniczającym  możliwości  realizacji  zadań  wskazanych  w  ustawie  o  
przeciwdziałaniu  narkomanii  są  dostępne  środki  finansowe,  wobec  tego  wyodrębniono  niżej  
wymienione zadania do realizacji:  

ZADANIA PROGRAMU: 

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

1. Wspieranie  inicjatyw  społecznych  promujących  działalność  profilaktyczną  w   zakresie 
przeciwdziałania narkomanii,

2. Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, działającymi na terenie województwa opolskiego 
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, 

3. Nawiązanie  kontaktów  i  podjęcie  współpracy  z  placówkami  prowadzącymi  leczenie 
rehabilitacyjne i programy ograniczania szkód zdrowotnych związanych z narkomanią, 

4. Udzielanie  informacji  o  możliwościach  pomocy  i  leczenia  odwykowego  oraz  porad 
psychospołecznych i prawnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,  

5. Szkolenia  grup  zawodowych  oraz  osób  realizujących  zadania  profilaktyczne  obejmujące 
problematykę narkomanii oraz wynikające z niej patologie. 



Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  pedagogicznej  w  zakresie 
rozwiązywania problemów narkotykowych.

1. Zakup materiałów dotyczących problematyki narkomanii i możliwości uzyskania pomocy.
2. Upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych w zakresie promocji  zdrowia i 

problematyki narkomanii, 
3. Udział  w  regionalnych  i  ogólnopolskich  akcjach  i  kampaniach  uwzględniających 

problematykę narkomanii skierowanych do określonych grup docelowych, 
4. Szkolenie  grup  zawodowych  oraz  osób  realizujących  zadania  profilaktyczne  obejmujące 

problematykę narkomanii, 

Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują   problemy  narkotykowe  pomocy 
psychospołecznej i prawnej,  a w szczególności przed przemocą w rodzinie.

1. Prowadzenie  zajęć  edukacyjnych  dla  rodziców   zwiększających   wiedzę  na  temat 
negatywnych  skutków  zdrowotnych  i  społecznych  używania  substancji  psychoaktywnego 
oraz mechanizmów i przyczyn powstania uzależnień.

2. Prowadzenie konsultacji dla członków rodzin, w których występują problemy narkomanii, 
3. Współpraca  ze  Szkołami  i  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  zakresie  organizowania 

dodatkowej opieki, pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla rodzin w których występują 
problemy uzależnienia od narkotyków, 

4. Wspieranie  inicjatyw  organizacji  pozarządowych  i  jednostek  działających  na  rzecz 
rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków.   

 Sposób realizacji gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Prowadzenie i zintegrowanie działań profilaktycznych ( młodzież , rodzice, wychowawcy), wsparcie 
finansowe i merytoryczne programów profilaktycznych adresowanych do wszystkich 
zainteresowanych równocześnie: młodzieży, rodziców i nauczycieli.



PRELIMINARZ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ 
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BYCZYNA 

W 2010 ROKU

Wydatki: 15.000zł.( wg klasyfikacji j.n.)

Dział Rozdział § Nazwa wydatku Wydatki w zł.

851 Ochrona zdrowia 15.000

85153 Przeciwdziałanie narkomanii 15.000

Wydatki bieżące 15.000


