
UCHWAŁA NR XIII/108/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.), Rada Miejska w Sośnicowicach, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”, którego treść stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

2. Program, o którym mowa w ust. 1 stanowi część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
przyjętej odrębną uchwałą.

3. Program, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, 
określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1492).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel
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Załącznik do uchwały Nr XIII/108/2019

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 27 listopada 2019 r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA ROK 2020

I. Harmonogram zadań i sposoby realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Lp. Nazwa zadania i sposób realizacji Okres realizacji

I.
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 

osób zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Poradnictwo psychologiczne i prawne dla osób i rodzin z problemem 
narkomanii w punkcie konsultacyjnym I-XII.2020

II.

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

1. Materiały i programy profilaktyczne dla szkół z zakresu narkomanii               
i dopalaczy

I-VI.2020                       
IX-XII.2020

2.
Zakup usług szkoleniowych dla nauczycieli, pedagogów oraz innych grup 
zawodowych spotykających się w swojej pracy z problematyką 
narkomanii

I-XII.2020

3. Zakup materiałów biurowych dla realizacji programu I-XII.2020

III. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii

1.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami (w tym  
jednostkami pożytku publicznego) oraz osobami indywidualnymi                  
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; 
promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych

I-XII.2020

IV.
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

1.

Zadanie realizowane będzie przez bieżące monitorowanie potrzeb                   
i opracowanie ewentualnego planu pomocy przez Przewodniczącego 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności dla 
osób po leczeniu odwykowym mających problemy ze znalezieniem pracy

I-XII.2020

II. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Urząd Miejski                    
w Sośnicowicach przy udziale z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi 
podmiotami zajmującymi się problematyką narkomanii.
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