
Uchwała  nr VI/26/07
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 30 stycznia 2007 r.
                 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15/ ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Z 2005 r. nr 179, poz. 1485), 
Rada Miejska w Nowogrodźcu  uchwala co następuje :

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”. 

§ 2

Zobowiązuje się Pełnomocnika Burmistrza Nowogrodźca  ds. uzależnień do :

1. opracowania harmonogramu realizacji  programu, o którym mowa w § 1 wraz z 
planem wydatków  na ten cel,

2. składania Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu półrocznych sprawozdań z realizacji 
programu , o którym mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  na tablicach ogłoszeń Urzędu  Miejskiego 
w Nowogrodźcu, a nadto podlega ogłoszeniu w sołectwach.

Przewodniczący Rady

Wilhelm Tomczuk



Załącznik nr 1 do Uchwały 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
nr  VI/26/07 dnia 30 stycznia 2007 r. 

GMINNY  PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII
GMINY I MIASTA  NOWOGRODZIEC

NA  ROK  2007

I. WPROWADZENIE:

                 Nowy polski model przeciwdziałania narkomanii zakłada , iż 
większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowana na poziomie 
samorządów gmin , które z mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniau alkoholizmowi zyskały kompetencje do pobierania opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Gmina z racji dysponowania największą wiedzą o problemach swoich 
społeczności , a także o dostępnych zasobach podejmuje środki zaradcze oraz 
naprawcze skierowane do lokalnej społeczności .”Przeciwdziałanie 
narkomanii należy do zadań własnych gminy obejmujących.....”/ art.10 ust.1 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii/.
W szczególności zadania te obejmują:
1.zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i reahabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2.Udzielanie rodzinom , w korych występują problemy narkomanii , pomocy 
psychologicznej 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 społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotknietych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego.

1.Charakterystyka problemów narkotykowych w gminie;

W roku 2005 na zlecenie gminy  został przygotowany raport diagnostyczny 



problemów społecznych gminy ze szczególnym naciskiem na problemy 
związane z nadużywaniem alkoholu .W raporcie tym problem narkomanii w 
opinii społecznej gminy znajduje się na piątym miejscu jako problem społeczny 
po bezrobociu, stanie dróg , chuligaństwie ,alkoholiźmie. Badaniami 
ankietowymi  pt.”Narkotyki a młodzież”objęta została tylko młodzież ze szkół 
podstawowych i gimnazjów. 
Wyniki tych badań to;
a. na terenie szkoły proponowano narkotyki  dla  0% uczniów szkół podst.
                                                                         dla 9 % gimnazjalistów 

b.poza terenem szkoły proponowano narkotyki dla 3 % uczniów szkół podst.
                                                                             dla 17 % gimnazjalistów

c. inicjacja narkotykowa  - 2% uczniów szkół podstawowych
                                           17 % gimnazjalistów
Porównując wyniki wcześniejszych badań przeprowadzanych wśród młodzieży 
szkół podstawowych i gimnazjów problem narkomanii ma tendencje wyrażnie 
wzrostowe

2.Osoby i instytucje przygotowane do rozwiązywania problemów 
narkotykowych/ stan zasobów/.

- Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w 
Nowogrodźcu,
- Pedagodzy szkolni/ nie wszystkie szkoły zatrudniają pedagogów/
- część przeszkolonej kadry nauczycieli
- rodzice
- Policja 
- Ośrodek Pomocy Społecznej

3. Mapa problemów narkotykowych:

Analizując wyniki badań ankietowych przeprowadzanych przez Ośrodek 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku w czasie realizacji programów 
profilaktycznych w szkołach wynika ,że zdecydowany wzrost problemu / nawet 
dziesięciokrotny/ narkotykowego następuje na przełomie szkoły podstawowej i 
gimnazjum. We wszystkich gimnazjach w gminie można nabyć narkotyki , lecz 
dwukrotnie częściej proponowano nabycie narkotyków poza szkołą. Świadczy 
to o funkcjonowaniu na terenie gminy kilku grup dilerskich. 
Gmina nie posiada  żadnych informacji na temat problemu narkotykowego 
wśród młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych , gdyż nie prowadzono takich 
badań.



4. Najważniejsze problemy do rozwiązania w 2007r.

-  wykonanie szczegółowej diagnozy problemów narkotykowych z 
uwzględnieniem wszystkich grup społecznych i wiekowych.

-  uruchomienie punktu informacyjno – wspierającego dla uzależnionych od 
anrkotyków oraz ich rodzin. 

5. Cele programu.

1.wspieranie psychospołeczne osób uzależnionych i ich rodzin,
2.prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
   profilaktyki szkolnej i rodzinnej,
3.współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i 
   osób fizycznych realizujacyc zadania gminne z zakresu przeciwdziałania
   narkomanii,

Kategorie zadaniowe prowadzące do osiągnięcia wskazanych wyżej celów.

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

-  Zorganizowanie i finansowanie punktu informacyjno – wspierającego  dla 
uzależnionych od  narkotyków.

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

- Prowadzenie systematycznych dyżurów interwencyjno wspierających dla 
członków rodzin   w których występuje problem narkomanii.

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

- Wykonanie diagnozy problemów narkomanii na terenie gminy,

- Przeprowadzenie w szkołach prelekcji dla nauczycieli  na temat 
rozpoznawania problemów narkotykowych wśród młodzieży i dzieci.



- Przeprowadzenie w szkołach programu profilaktycznego dla rodziców pt.
“Narkotyki – to nie moje dziecko”.

4. Wspomaganie działań instytucji , organizacji pozarządowych oraz osób 
fizycznych , służących rozwiązywaniou problemów narkomanii.

- wspieranie działań porofilaktycznych podejmowanych przez szkoły na terenie 
gminy poprzez finansowanie zakupu profilaktycznych spektakli teatralnych , 
programów profilaktycznych , zajęć sportowych.

- współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez dofinansowanie 
realizowanych przez nie konkretnych  działań profilaktycznych, organizację 
wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży , działań promujących 
zdrowy styl życia , działań  wspierających psychologicznie , moralnie ,duchowo,

II. SPOSÓB  REALIZACJI.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień od narkotyków 
należy do zadań własnych gminy.Kierunki tych działań określa Gminny 
Program Przeciwdziałania  Narkomanii uchwalany corocznie.
Realizatorem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest 
Urząd Miejski w Nowogrodźcu , osobą odpowiedzialną za realizację jest 
Pełnomocnik Burmistrza ds.uzależnień. Jest on również odpowiedzialny za 
właściwą 
realizację i przygotowanie preliminarza wydatków związanych z realizacją . W 
ramach udzielonych pełnomocnictwwspółpracował będzie z instytucjami 
ochrony zdrowia , bezpieczeństwa publicznego ,wymiaru sprawiedliwości , 
oświaty , kultury,wyznaniowymi ,stowarzyszeniami i roganizacjami 
pozarządowymi oraz osobami fizycznymikonieczymi przy realizacji 
poszczególnych zadań.

III. FINANSOWANIE.

Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii finansowane będą 
ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych.
Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie zadań z ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii  określona została w punkcie 12 Planu 
Finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.
Szczegółowy plan wydatków na realizację poszczególnych zadań stanowi 



odrębny dokument.
Sposoby finansowanie w/wym zadań to: wybór oferty , zlecenie wykonania 
zadania w formie umowy , porozumienia , udzielenie dotacji  lub częściowego 
dofinansowania.
Ustala się wysokości stawek za podstawowe rodzaje prac:

  a. prelekcje i pogadanki stawka  30 zł / godz.
  b. prowadzenie ćwiczeń profilaktycznych dla dzieci  stawka 30 zł/godz.
  c. dyżury interwencyjno -wspierające stawka 35 zł/godz. 

Przewodniczący Rady

Wilhelm Tomczuk



Załącznik nr 2 do Uchwały 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
nr  VI/26/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.
  

                                   P L A N       F I N A N S O W Y 
 REALIZACJI  ZADAŃ  GMINNEGO  PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 
                               NARKOMANII   W  ROKU  2007

Zadania:                                                                                   Koszt realizacji

1.Wykonanie diagnozy problemów narkomanii
    na terenie gminy                                                                        3 500,00 zł

2. Funkcjonowanie punktu  interwencyjno wspierającego
    dla uzależnionych od narkotyków i ich rodzin                         2 500,00 zł

                                RAZEM  W ROKU    2007                          6 000, 00 ZŁ

Przewodniczący Rady

Wilhelm Tomczuk
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