
 
 

UCHWAŁA NR X/54/2007
Rady Gminy Murów

z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii 

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974/ art. 10 ust. 3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. Nr 179, poz. 1485;  
zm. Dz. U. z 2006 r. nr 66 poz. 469, nr 120 poz. 826; z 2007 r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558) 
Rada Gminy Murów uchwala co następuje:

§ 1

Ustala  się  Gminny  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii,  stanowiący  załącznik  
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Murowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01.01.2008 r.



Załącznik 
do Uchwały Nr X/54/2007
Rady Gminy Murów
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Podejmowane  działania  mają  przede  wszystkim na  celu  prowadzenie  profilaktycznej 
działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  i  wychowawczej  w  szczególności  dla  dzieci  
i  młodzieży,  rozwój  edukacji  publicznej  i  szkolenie  przedstawicieli  różnych  instytucji  
w dziedzinie  przeciwdziałania  narkomanii,  a  zwłaszcza  w zakresie  umiejętności  wczesnego 
rozpoznawania  sygnałów  wskazujących  na  prawdopodobieństwo  zażywania  narkotyków  
i postępowania z osobami uzależnionymi.

Cele programu:

1. Ograniczenie liczby osób sięgających po narkotyki.
2. Dostarczenie informacji dotyczących uzależnień i skutków sięgania po narkotyki.
3. Prowadzenie    działań    wychowawczych    i    zapobiegawczych    m. in. w kierunkach:

− promocji zdrowego stylu życia,
− wspierania uzależnionych i ich rodzin,
− podejmowanie  i  wspieranie  działań  lokalnych,  ogólnokrajowych  oraz  innych 

inicjatyw społecznych.

Zadania:

1. Podniesienie   poziomu   wiedzy   społeczeństwa   na   temat   problemów związanych 
z    używaniem    substancji    psychotropowych,    środków odurzających oraz środków 
zastępczych.

2. Organizowanie    i    prowadzenie    w    placówkach    oświatowych   kampanii
edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii:

− pedagogizacja rodziców,
− organizacja    i   prowadzenie    programów    profilaktycznych    dla    dzieci,

młodzieży i rodziców,
− prowadzenie turniejów, olimpiad, konkursów,
− prowadzenie programów edukacyjnych promujących zdrowy styl życia bez nałogów.
3. Zwiększenie      zaangażowania      społeczności      lokalnej      w      zakresie 

przeciwdziałania narkomanii:
− wspieranie      placówek      oświatowych      w      rozwijaniu      działań 

profilaktycznych,
− prowadzenie programów profilaktycznych i wprowadzenie programów alternatywnych 

jako  elementu  organizowania  czasu  wolnego  dzieci i młodzieży,
− wspieranie   merytoryczne   kadry  pedagogicznej   przy   opracowywaniu szkolnych 

programów profilaktycznych,



− organizowanie         i        prowadzenie        pozaszkolnych        programów 
profilaktycznych  adresowanych  do   dzieci   i  młodzieży  zagrożonych uzależnieniem 
oraz do ich rodzin,

− prowadzenie    szkoleń   podnoszących   kwalifikacje   zawodowe   osób realizujących 
zadania     profilaktyczne     obejmujące     problematykę narkomanii, a w szczególności 
dla:

 pracowników placówek oświatowych,
 pracowników socjalnych,
 funkcjonariuszy policji.

4. Udzielanie   rodzinom,   w   których   występują  problemy   narkomanii,  pomocy 
prawnej; informowanie rodziców dzieci zażywających narkotyki o dostępnych  formach 
pomocy;   prowadzenie  punktu  informacyjno  –  konsultacyjnego w Urzędzie  Gminy  
w godz. 1500 – 1700 (jeden dzień w miesiącu, wcześniej ustalony i podany do ogólnej 
wiadomości),  jako miejsca pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od alkoholu, 
ofiar przemocy i innych osób zainteresowanych współpracą.


