
UCHWAŁA NR IX/52/19
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.                 
z 2019r., poz. 506), art. 10 ust. 3,4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2018 r.  poz. 1030, 1490 i 1669) Rada Miejska w Ozimku, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2023 w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2023 dla gminy Ozimek jest realizowany 
przez Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/41/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Id: 6FD56EA3-4E32-4EB9-8F4E-D112BF52ED83. Podpisany



 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM  

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

NA LATA 2019 - 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Katarzyna Gnyszka  
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Załącznik do uchwały Nr IX/52/19

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 23 maja 2019 r.
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       Wstęp  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Ozimek na lata 2019 – 2023 reguluje 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii. Podstawą prawną działań 

przedstawionych w programie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Zadania i sposoby realizacji programu dostosowane zostały do potrzeb lokalnych i możliwości 

prowadzenia określonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe oraz pomoc 

merytoryczną i materialną ze strony podmiotów zewnętrznych – jednostek samorządowych wyższego 

szczebla, organizacji, instytucji i osób fizycznych.  

Zadania programu finansowane będą ze środków pochodzących z opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Program może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb 

związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów związanych z narkomanią.  

Realizację zadań określonych w gminnym programie koordynuje dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy 

Społecznej w Ozimku.  

 

Rozdział 1. 

Diagnoza sytuacji dotyczącej problemu narkomanii w gminie Ozimek. 

§1. W miesiącu kwietniu 2019 roku dla potrzeb opracowania gminnego programu przeprowadzono 

diagnozę dotyczącą problematyki narkomanii w gminie Ozimek. Dane uzyskano od działających w tym 

obszarze podmiotów i przedstawiają się następująco:  

1) Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej - w 2018 roku udzielono pomocy 6 rodzinom, gdzie wystąpił  

problem z uzależnieniem od narkotyków;  

 

     2) Ośrodek Profilaktyki - w okresie 2016 –2018 w kontakcie z psychologiem było 19 rodzin, które                                    

         zgłosiły problem z narkotykami; 

 
3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w okresie 2016 – 2018 do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozimku wpłynęło 17 wniosków dot. rodzin, 

w których pojawił się problem z narkotykami;  

 

4) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie - w okresie 2016 – 2018 w ramach prowadzonych 

Niebieskich Kart był 8 rodzin, w których był problem z używaniem narkotyków; 

 

5)  Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Odwykowa „Eliksir” - na przestrzeni lat 2016 – 

2018                      do Poradni zgłaszało się corocznie 12-16  osób, którym postawiono tzw. podwójną 

diagnozę – zaburzenie psychiczne współwystępujące z zależnością od substancji psychoaktywnej ( innej niż 

alkohol ). Najczęściej dotyczyło to uzależnienia od marihuany oraz leków; 

 

6) Szkoła Podstawowa nr 3 - w szkole prowadzone są zajęcia profilaktyczne dla uczniów oraz możliwy jest 

kontakt zarówno dzieci jak i rodziców z pedagogiem i psychologiem szkolnym; 

 

7) Komisariat Policji w Ozimku -  wszczęto 15 postepowań  o posiadanie środków odurzających i substancji 

psychotropowych; 
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Rozdział 2. 

Cele główne programu. 

§2. Ustalono cele główne programu:  

1)   ograniczanie zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków wynikających z używania 

narkotyków zarówno u osób uzależnionych oraz ich rodzin;  

2)   prowadzenie działań profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej 

i rodzinnej; 

3)   zwiększenie skuteczności i dostępności prowadzonych działań terapeutycznych. 

Rozdział 3. 

Zadania  programu. 

§3. Mając na uwadze obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ustalono 

następujące zadania i zaplanowano działania do ich realizacji:  

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem, poprzez:  

a)  udzielanie wsparcia, motywowanie do podjęcia terapii oraz umożliwianie bezpłatnego kontaktu 

terapeutycznego osobom uzależnionym w Poradni Odwykowej oraz w Ośrodku Profilaktyki,  

b)  finansowanie pobytu osób uzależnionych w schroniskach, całodobowych ośrodkach wsparcia i innych 

tego rodzaju placówkach,  

c)  finansowanie etapów terapii odwykowej nie refundowanych ze środków NFZ,  

d) upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, 

poprzez:  

a) motywowanie od udziału w grupach dla osób współuzależnionych działających przy Poradni 

Odwykowej oraz Ośrodku Profilaktyki,  

b) wspomaganie samopomocowej grupy Al – Anon działającej przy Ośrodku Profilaktyki,  

c) udzielanie wsparcia rodzinom z problemem narkotykowym przez pracowników socjalnych oraz 

psychologa OIiPS;  

 

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, poprzez:  

a) prowadzenie profilaktycznej i działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii w placówkach oświatowych,  

b)  finansowanie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych oraz spektakli profilaktycznych,  

c)  organizowanie, wzbogacanie i finansowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży,  

d)  współudział w organizowaniu lokalnych imprez z elementami profilaktyki,  

e) organizowanie i udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia, 

przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy,  

f) wspieranie działalności profilaktyczno – wychowawczej świetlic; 
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4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 

problemów narkomanii, poprzez:  

a) organizowanie szkoleń i spotkań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości dotyczącej 

problemów narkotykowych i mechanizmów uzależnień, w tym wspieranie wczesnej interwencji,  

b) doposażenie podmiotów realizujących zadania programu przeciwdziałania narkomanii w sprzęty 

i materiały niezbędne do realizacji tych zadań, zakup narkotestów,  

c) wspomaganie lokalnych organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz przeciwdziałania 

uzależnieniom; 

5)  pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 

socjalnej i kontraktu socjalnego, poprzez udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom przez 

pracowników socjalnych.  

Rozdział 4. 

Realizatorzy Programu.  

§4. Realizatorzy gminnego programu przeciwdziałania narkomanii:  

1) Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej; 

2) Ośrodek Profilaktyki;  

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; 

4) Komisariat Policji w Ozimku;  

5) Szkoły i inne placówki oświatowe;  

6) Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Odwykowa;  

7) Grupy wsparcia AA i Al –Anon. 
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