
UCHWAŁA NR 82/7/XVI/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1515) oraz art.5 ust.1 i art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku poz. 124 z późn.zm.1)) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2016 rok wraz 
z ramowym preliminarzem wydatków.

§ 2. Podstawy prawne opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowią:

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; ( Dz. U. 2005 nr 179, poz.1485)

2) Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, z dnia 22 marca 2011 r. 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 78 poz. 428);

3) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2016 przyjęty przez Sejmik 
Województwa Lubuskiego uchwałą Nr IV/23/10, z dnia 20 grudnia 2010 r.  Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 określa lokalną strategię w zakresie diagnozy, profilaktyki 
oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z braku wiedzy o szkodliwości 
nadużywania narkotyków jak również innych środków psychoaktywnych. Zgodnie z art.10 ust.1 wyżej 
cytowanej ustawy przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących 
szczegółowe zadania. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizowany głównie na 
płaszczyźnie diagnozy i profilaktyki.

§ 3. Diagnoza problemów narkomanii

W Polsce, skokowo rośnie konsumpcja dopalaczy i narkotyków dizajnerskich. Nasz kraj znalazł się 
czołówce państw europejskich pod względem spożywania narkotyków w grupie wiekowej 15-34 lata - 
wynika z raportu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). 
Z raportu EMCDDA wynika, że Polska dzieli z Holandią pierwsze miejsce pod względem zażywania 
ecstasy. Jest na drugim miejscu pod względem marihuany (po Francji). Ogółem używanie narkotyków 
deklaruje 85 mln dorosłych Europejczyków. Najczęściej sięgają po przetwory konopi indyjskich (77 
mln), kokainę (14,5 mln), amfetaminę (12,7 mln) i ecstasy (11,4 mln). W ostatnich dwóch latach rośnie 
konsumpcja dopalaczy:

„Dopalacze” (wyniki ESPAD 2011)
Zakupiło „dopalacze” 11,6%

Było w sklepie z „dopalaczami” 21,6%15-16 lat

17‐18 lat Słyszało o „dopalaczach” 94,9%

Zakupiło „dopalacze” 8,0%

Było w sklepie z „dopalaczami” 15,3%17-18 lat

15‐16 lat Słyszało o „dopalaczach” 93,7%

Liczba nowych substancji psychoaktywnych (NPS - new psychoactive substances) reklamowanych 
jako narkotyki dizajnerskie i dopalacze wzrosła o 50 proc. w ciągu mniej niż trzech lat - do 251 do 
połowy 2012 r.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 678.
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Według raportu UNODC stwarza to alarmujący problem narkotykowy: "sprzedawane otwarcie, w tym 
przez internet, NPS, których nie badano pod kątem ich bezpieczeństwa, mogą być jeszcze bardziej 
niebezpieczne niż narkotyki tradycyjne".

Nazywane "spajsami", "solami kąpielowymi", mogą wywoływać mniemanie, że są substancjami, 
których użycie niesie z sobą niewielkie ryzyko, podczas gdy skutki uboczne i potencjał uzależniający 
większości z nich "są w najlepszym razie słabo rozumiane".

NPS wytwarza się modyfikując nieznacznie strukturę molekularną znanych narkotyków 
kontrolowanych przez państwowe agencje, tak że otrzymywane dzięki temu nowe środki mają podobne 
działanie, ale nie podpadają pod krajowe i międzynarodowe zakazy.

§ 4. Ustala się następujące szczegółowe zadania Programu i planowane do realizacji działania:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem, poprzez:

a) wsparcie instytucji zajmujących się leczeniem uzależnionych od narkotyków, poprzez dofinansowanie 
programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej,

b) prowadzenie poradnictwa dla osób eksperymentujących, uzależnionych oraz używających narkotyków 
w sposób szkodliwy,

c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób eksperymentujących, uzależnionych oraz 
używających narkotyków w sposób szkodliwy,

d) upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych oraz 
używających narkotyków w sposób szkodliwy.

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

a) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin, które pod kierunkiem terapeuty uczą się radzić sobie 
z  uzależnieniem występującym w rodzinie,

b) wspieranie instytucji zajmujących się pierwszą interwencją w problemach narkotykowych,

c) wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do rodzin, w których 
występuje problem uzależnień oraz przemocy.

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) wspieranie programów, skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka: ze środowisk 
marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

b) wspieranie szkolnych programów profilaktyki w zakresie działań ukierunkowanych na 
przeciwdziałanie uzależnieniom,

c) wspieranie realizacji programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia,
w szkołach i innych placówkach pracujących na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Iłowa,

d) wzbogacenie oferty pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, jako alternatywy dla uzależnień,

e) wspieranie działalności profilaktyczno – wychowawczej świetlic, w tym świetlic
z programem zajęć socjoterapeutycznych,

f) organizowanie i udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia, 
przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy.

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii, poprzez:

a) organizowanie spotkań, konferencji i debat sprzyjających zawiązywaniu lokalnej koalicji w celu 
przeciwdziałania narkomanii,
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b) organizowanie szkoleń i spotkań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości dotyczącej 
problemów narkotykowych i mechanizmów uzależnień, w tym wspieranie wczesnej interwencji.

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:

a) prowadzenie grup dla osób eksperymentujących z narkotykami i grup motywujących do leczenia,

b) organizowanie zajęć dla rodzin (indywidualnych lub grupowych) ukierunkowanych na zmianę 
nawyków zachowania, które mogą utrudniać reintegrację społeczną.

§ 5. Zadania Programu finansowane będą ze środków pochodzących z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ujętych na dany rok w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Iłowa.

§ 6. Zasoby gminne:

Na terenie placówek oświatowych, w OPS-ie, w Komisariacie Policji zakłada się realizację programów 
i przedsięwzięć o zasięgu gminnym o charakterze lokalnym, mające na celu zwiększenie świadomości 
oraz edukację mieszkańców w różnym wieku. Wynikają one z potrzeb miejscowych społeczności, w tym 
z zapotrzebowania na działania profilaktyczno-edukacyjne wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone są one 
zarówno wśród uczniów szkół podstawowych, jak również szkół ponadgimnazjalnych. Mają charakter 
spotkań jednorazowych lub długotrwałych kampanii prewencyjnych.

§ 7. 1. Osobą odpowiedzialną za realizację programu jest Pełnomocnik Burmistrza Iłowej ds. 
Przeciwdziałania Uzależnieniom.

2. Czas realizacji programu: styczeń 2016 - grudzień 2016 r.

3. Odbiorcy programu społeczność miasta i gminy Iłowa.

§ 8. 1. Ramowy preliminarz wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. 
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowią dochody 
gminy z opłat o których mowa w art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1356 z  późn. zm.2)).

3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Iłowej może być modyfikowany w przypadku 
uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 
W zależności od charakteru zgłaszanych zmian wymagane są także opinie lub uchwały Rady Miejskiej 
w Iłowej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Mirosław Wdowiak

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 poz.405, Dz. U. 2013 poz. 1563, 
Dz. U. 2014 poz. 145, poz. 1188.
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Załącznik do Uchwały Nr 82/7/XVI/15

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 1 grudnia 2015 r.

Ramowy preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
gminy Iłowa na 2016 rok (rozdz.85153)

Lp Wyszczególnienie projekt 2016 r.
1 Wynagrodzenia bezosobowe 37960

a)
wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci 
i młodzieży, dorosłych w szkołach, ośrodkach integracji - 
przeprowadzających kampanie edukacyjne przeciw uzależnieniom

3 160

b) wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania 
Uzależnieniom 6 000

c) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 
zł x 12 miesięcy)/2 - Klików 4 800

d) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 
zł x 12 miesięcy)/2 - Czyżówek 4 800

e) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 
zł x 12 miesięcy)/2 - Borowe 4 800

f) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 
zł x 12 miesięcy)/2 - Czerna 4 800

g) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 
zł x 12 miesięcy)/2 - Konin Żagański 4 800

h) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 
zł x 12 miesięcy)/2 - Szczepanów 4 800

2 Składki ZUS 3 700
RAZEM: 41660
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