
Projekt

z dnia  29 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2018r. poz. 1030,  zm. poz. 1490, poz. 1669) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lewina Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 
Opracował:
Wydz. OK

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia....................2018 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Zadania przyjęte do realizacji Formy Realizacji

Zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem.
Udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy narkomanii 
pomocy psychospołecznej i prawnej.

Prowadzenie  Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Lewinie 
Brzeskim. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – Świetlicy 
Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim.

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej, edukacyjnej 
oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Działania na rzecz dożywiania dzieci 
oraz pozalekcyjne zajęcia sportowo-
rekreacyjne

Wspomaganie działań instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych 
służących rozwiązywaniu problemów 
narkomanii.

1. Działania informacyjne i edukacyjne o charakterze 
profilaktycznym w szkołach, szkolenia uczniów, nauczycieli, 
rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień, spektakle 
profilaktyczne, materiały edukacyjne.
2. Współfinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych uczniów.
3. Dofinansowanie kolonii letnich i półkolonii, zimowisk dla dzieci 
organizowanych na terenie miasta i gminy z programem 
profilaktycznym w zakresie problemów narkomanii, wspieranie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych
4. Zakup materiałów biurowych, broszur, inne wydatki rzeczowe do 
wykorzystania przez współpracujące z gminą instytucje, 
stowarzyszenia i osoby fizyczne w profilaktyce narkomanii.

Zadania przyjęte do realizacji w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 
finansowane będą zgodnie z planem finansowym przyjętym dla realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Program jest realizowany przez Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Wydział Oświaty                             
i Spraw Społecznych we współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami 
i organizacjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie.
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Uzasadnienie
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań w zakresie

przeciwdziałaniu narkomanii. Działania podejmowane przez gminy w tym zakresie należy realizować
w ramach uchwalonego przez radę gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie
z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi program przeciwdziałania narkomanii
ma być finansowany ze środków, które gmina uzyskuje z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych. Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, na poziomie
realizowanym przez gminę, mają podobny charakter jak działania związane z rozwiązywaniem problemów
alkoholowych, stąd też zadania przyjęte do realizacji w tych dwóch programach są tożsame, tj:
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim,
- działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- wsparcie placówek oświatowych w zakresie profilaktyki uzależnień,
- finansowanie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim,
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