
UCHWAŁA NR   XXV/ 169  /2012 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia 03 grudnia 2012 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 późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 

lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r. Nr 124) Rada Miejska w Książu 

Wlkp. uchwala co następuje: 

 

            § 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2017 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

 § 2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Książ Wlkp. 

realizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący 

                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały nr XXV/169 /2012 

Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  

z dnia 03 grudnia 2012r.  

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   

 

I. Wstęp  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. Nr 124), 

określa w art. 10 ust. 1 zadania Gminy w obszarze przeciwdziałania narkomanii. W celu 

realizacji zadań, o których mowa w powołanym art. 10 ust. 1 ustawy Burmistrz opracowuje 

projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który następnie podlega 

uchwaleniu przez radę gminy.  

 

II. Cele programu  

Program stanowi kontynuację działań podjętych w latach 2008 – 2012 na podstawie 

Uchwały nr XVIII/111/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 stycznia 2008r. 

w sprawie Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Celem programu jest:  

1) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych 

z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,  

2) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej jako alternatywy dla zachowań 

ryzykownych, 

3) wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych racjonalnych postaw wobec 

substancji psychoaktywnych. 

 

III. Zadania programu   

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:  

a) objęcie pomocą psychologiczną i terapeutyczną osób uzależnionych 

w szczególności poprzez pomoc psychologa, a także prowadzenie Punktu 

Informacyjno – Konsultacyjnego, 

b) współpraca z ośrodkami zajmującymi się leczeniem uzależnień,  

c) motywowanie osób do podjęcia leczenia w poradniach leczenia uzależnień.  

 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej poprzez:     

a) pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną dla rodzin osób uzależnionych                  

w szczególności poprzez pomoc psychologa,  

b) pomoc prawną dla rodzin osób uzależnionych,  

c) utrzymywanie stałej współpracy z kuratorem sądowym i sądem.  

 

 



3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkolnej 

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) wspieranie i inicjowanie różnych form profilaktyki wobec dzieci, młodzieży 

i dorosłych,  

b) objęcie dzieci i młodzieży szkolnej edukacją i programami profilaktycznymi,         

c) prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Książ Wlkp.,    

d) promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków oraz różnych form 

aktywnego spędzania czasu.   

  

4) wspomaganie działań instytucji organizacji pozarządowych i osób fizycznych 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii poprzez:   

a) współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., Rewirem 

Dzielnicowych IV w Książu Wlkp., organizacjami społecznymi, 

stowarzyszeniami, osobami fizycznymi oraz innymi związkami działającymi 

w obszarze zapobiegania narkomanii,  

b) współpracę z placówkami oświatowymi z terenu gminy Książ Wlkp.  

 

5) pomoc społeczną 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:  

a) współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.,  

b) współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie. 

 

IV. Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Książ Wlkp. 

realizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.    

 

V. Podmioty współpracujące przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii  

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.,  

2) Rewir Dzielnicowych IV w Książu Wlkp., 

3) Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu Gminy Książ Wlkp.,   

4) Centrum Kultury Książ Wlkp.,  

5) Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Książu Wlkp.,   

6) osoby fizyczne i instytucje zajmujące się indywidualnie problemem.  

 

VI. Źródło finansowania  

  Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są 

środki finansowe budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

 

                                                                                        Przewodniczący 

                                                                           Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

                                                                                   /-/  Paweł Walkowiak 


