
Uchwała Nr III/19/10
Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 29 grudnia 2010r. 

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 2011r. stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2.  W 2011 roku przeznacza się  z  budżetu Gminy środki  na wydatki  szczegółowe związane  
z  realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii. Wydatki środków  finansowych 
na  realizację  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  zostaną  ujęte  w  uchwale 
budżetowej na 2011r. 

§ 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011r. , złoży 
Burmistrz Byczyny  na sesji Rady Miejskiej w marcu 2012r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 5 .Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
          w Byczynie 

                                                                      Grzegorz Kapica 



Załącznik do uchwały Nr III/19/10
 Rady Miasta w Byczynie 

                z  dnia  29 grudnia 2010r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BYCZYNA

Gminny  Program  Narkomanii  jest  sporządzony  na  podstawie  Ustawy  z  dnia  29  lipca  2005r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity z 2005r. Dz.U nr 179, poz. 1485). 

Gminny  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2011  jest  kontynuacją  Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

Głównym celem Programu realizowanego na terenie gminy Byczyna jest przeciwdziałanie zjawisku 

narkomanii  oraz  zwiększenie  dostępności  i  skuteczności  pomocy  dla  osób  uzależnionych

 i zagrożonych uzależnieniem. 

Cele szczegółowe programu:

1. Podnoszenie  świadomości   mieszkańców  gminy  Byczyna  ,  w  zakresie  szkodliwości 

używania środków psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy.

2. Zmiana postaw osób dorosłych związanych z używaniem środków psychoaktywnych. 

3. Wspieranie  instytucji  i  organizacji  oraz  osób  fizycznych  działających  na  rzecz  osób 

zagrożonych  uzależnieniem  i  uzależnionych  od  środków  psychoaktywnych,  w  tym 

dopalaczy. 

Czynnikiem  ograniczającym  możliwości   realizacji  zadań  wskazanych  w  ustawie  

o  przeciwdziałaniu  narkomanii  są  dostępne  środki  finansowe,  wobec  tego  wyodrębniono 

wymienione zadania: 

Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób  uzależnionych  

od narkotyków. 

1. Konsultacje  dla  osób  uzależnionych  i  współuzależnionych  od  narkotyków  w  punkcie 

Konsultacjo – Informacyjnym

2. Udzielanie  informacji  o  możliwościach  pomocy  i  leczenia  odwykowego  oraz  porad 



psychospołecznych i prawnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

3. Współpraca  z  zakładami  opieki  zdrowotnej,  działającymi  na  terenie  województwa 

opolskiego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. 

4. Wspieranie  inicjatyw  społecznych  promujących  działalność  profilaktyczną  w  zakresie 

przeciwdziałania narkomanii. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i pedagogicznej w zakresie rozwiązywania 

problemów narkotykowych. 

1. Udział  w  regionalnych  i  ogólnopolskich  akcjach  i  kampaniach  uwzględniających 

problematykę narkomanii skierowanych do określonych grup docelowych.

2. Zakup  i  rozprowadzenie  materiałów informacyjno  –  edukacyjnych  w zakresie  promocji 

zdrowia i problematyki narkomanii. 

3. Wspieranie działań profilaktycznych organizacji pozarządowych i jednostek działających na 

rzecz rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków.  

4. Szkolenie grup zawodowych oraz osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujących 

problematykę narkomanii skierowanych do określonych grup docelowych. 

Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  narkotykowe  pomocy  psychospołecznej

 i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinnie. 

1. Współpraca  ze  Szkołami  i  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,  Policją  w  zakresie 

organizowania  dodatkowej  opieki,  pomocy psychologiczno  –  pedagogicznej  dla  rodzin  

w których występują problemy uzależnienia od narkotyków.

2.   Prowadzenie  zajęć  edukacyjnych  dla  rodziców  zwiększając  ich  wiedzę  na  temat 

negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych używania substancji psychoaktywnych 

oraz mechanizmów i przyczyn powstawania uzależnień. 

3. Prowadzenie konsultacji dla członków rodzin, w których występują problemy narkomanii. 

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. 



RELIMINARZ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ 
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

NARKOTYKOWYCH NA 2011ROK.

Wydatki: 10.000zł. ( wg. klasyfikacji j.n)
Dział: 851
Rozdział: 85153

Lp. Dział Rozdział Nazwa wydatku Kwota
1. 851 85153 Wydatki bieżące w tym : 10.000 

Wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń 

  2.000

Razem : 
  10.000


