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UCHWAŁA NR xx)V187 l202I
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dniaZ8 styczntaŻ)Żl r.
w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieroszów na lata
202L-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z2020,
zmianami) wnviązku zart,10 ust.l , ust.2 i ust.3 ustawy zdniaZ9lipca 2005 r o przeciwdziałaniu
narkomanii (t.1, Dz. U. z2020 r poz, 2050 ) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

poz.7l3ze
§ 1.

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieroszów na lata 2021-2023,

który stanowi zalącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się

Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zmocą obowiązującą od 1 stycmia 20żl r, i podlega
opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.
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Rady Miejskiej Mieroszowa

z dnia28 styczniaZ1ZI

r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Mieroszów na lata 2021-2023

Mieroszów, styczeń 2021 r.
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Wstęp
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności
1

:

) działalnośćwychow aw czą, edukacyj ną, informacyj ną i profi lakty czną;

ż) leczenie, rehab i l itacj ę i reintegracj ę o sób uzalezn ionych

;

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;

4) nadzór nad substancjami, których uzywanie moze prowadzió do narkomanii;

5) zwa\czanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu

i

posiadania

substancji, których uzywanie może prowadzió do narkomanii;

6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których uzywanie moze prowadzić
do narkomanii.

Organy władzy i administracji państwowej

i

samorządowej obowiązane są do

podejmowania działań zmierzalących do ograniczenia uzywania narkotyków oraz inicjowania

i

wspierania przedsięwzięó mających na celu przeciwdziałania obrotowi, wytwarzaniu

i posiadaniu substancji, któryclr uzywanie moze prowadzió do narkomanii.

Zgodnle z art. I0 ust.

(tj.Dz.U. z2020

l

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

r. poz,2050) do zadań własnych gmin należy:

l) zwiększanie dostępnościpomocy

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleznionych

i osób zagrożonych uzależnieniem;

2)

udzielanie rodzinom,

psycho społ ecznej i prawnej

w

których występują problemy narkomanii, pomocy

;

3) prowadzenie profilaktycznej działalnościinformacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresię rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci

i

młodzteży,

e zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów , a także działań na rzecz
dozywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

w tym

prowadzeni

wychowaw czy ch i socjoterapeutycznych;

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych

i

osób ftzycznych, służących

rozw |ązyw aniu problemów narkomanii;

5) pomoc społeczną osobom uza\eżnionynr

i

rodzinom osób uza|eżnionych dotkniętym

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z

wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkornanii w Grninie Mieroszów na lata 202l-

ż023 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005
o przeciwdziałaniu narkomanii (tj,Dz.U,ż0l8 poz. 1030 ze zmianami).

roku

Niniejszy Program jest komplementarny wobec Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problenrów Alkoholowych W Gminie Mieroszów na 2021 rok.

Rozdział I.
Cel główny Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Mieroszów
na lata 2021-ż023
Podstawowym celem Gminnego Programu Przęciwdziałania Narkonranii jest profilaktyka

i

oraz ograniczenie dostępnoŚci

uzywania narkotyków, ograniczanie zdrowotnych

społecznych skutków wynikających

zę

psychotropowych, psychoaktywnych

oraz środków zastępczych mieszkańców

i

stosowania środków odurzających, substancji
gminy

Mieroszów w szczególności poprzez:

.
.

prowadzenie skoordynowanych działań profi |aktycznych, terapeutycznych,
zmniejszęnię rozmiarów problemów uzależnień, które już występują oraz zapobieganie
powstawaniu nowych,

.
o

promocję zdrowia,

redukcjg szkód,

w tym

problemów związanych

z

zachowaniami ryzykownymi

i uzaleznieniem,

.

rehabilitację i reintegrację zdrowotną, społeczną.

Rozdział II.
Cele szczegółowe, zadania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Mieroszów na lata 2021-2023

Do osiągnięcia celu głównego przewiduje się realizacj ę zadań i celów szczegółowych,
Wznaczonych przez art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz prowadzenie
działań wynikających z potrzeb i możliwościGminy Mięroszów.

Ważne jest działante interdyscyplinarne wszystkiclr podmiotów zaangażowanych ptzy
r
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1. W zakresie leczenia, rehabilitacji, ograniczenia szkód zdrowotnych i reintegracji
społecznej

Cele szczegółowe

Zadania priorytetowe

Jednostki realizujące

wskaźniki

i

współdziałąjące
Zwiększenie
dostępności pomocy
terapeutycznej i

rehabilitacyjnej dIa
osób używających

Upowszechnianie
informacji na temat

oPS
GKRPA, ZI,

i programów dla osób
uzależnionych

słuzba zdrowia

- Wspieranie punktu
konsultacyjnego dla
osób uzależnionych
umozliwiającego
uzyskanie pomocy i
informacji.
- Udostępnienie
informacji o

oPS,

placówek

jednostki oświatowe,

szkodliwie i

Liczba podmiotów
zaangażowanych w
upowszechnianie
informacji na temat
placówek i programów
dla osób uzaleznionych

uzaleznionych od
narkotyków

Zwiększenie
dostępności

programów
ograniczenia szkód
zdrowotnych dla osób
uzaleznionych lub
używających
szkodliwie narkotyki

Liczba udzielonych

Punkt konsultacy.jny

porad

oPS

Liczba usób, któryrn

mozliwościach
korzystania z pomocy

Zmniejszenie
marginalizacji
społecznej wśród osób

udzielanie świadczeń
pomocy społecznej

udzielono świadczenia.
Liczba świadczeń

używalących
narkotyków szkodliwie
oraz osób

uzaleznionych

2.

W zakresie profilakĘki

Cele szczegółowe

Zadania priorytetowe

Jednostki realizujące i

wskaźniki

współdziałające
Wspieranie rozwoju
programów

Wspieranie realizacji
programów

profilaktyki

profilaktycznych

uniwersalnej, w
szczególności
uzyskały rekomendację

MCK,

Liczba realizowanych
programów

profilaktycznych
Liczba realizowanych
prograrnów

profilaktyki
narkomanii
adresowanych do

kraiowego Biura do

HAUOF-HACAL_BEPAP-VSARA-UQMFI.

jednostki oświatowe,
organizacje
pozarządowe

programów, które
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rodziców
Liczba odbiorców

Spraw
przeciwdziałania
Narkomanii

programów

profilaktycznych
Wspieranie rozwoju
programów

profilaktyki
selektywnej

- Wspieranie

działalrrości
socjoterapeutycznej.
- Wspieranie
programów wczesnej
interwencji
adresowanych do

oPS,
GKRPA

jednostki oświatowe,

MCK,

Liczba realizowanych
programów
Liczba udzielonych
porad

organizacje
pozarządowe

Liczba odbiorców
programów

oPS
GKRPA

Liczba jednostek

mlodzieży używając€1
eksperymentalnie lub
okazjonalnie środków
odurzających.
- Wspieranie inicjatyw
w zakresie pomocy
psychologicznej i
prawnej rodzinom, w
których występuje
problem narkomanii

Podniesienie poziomu
wiedzy na temat
problemów

- Upowszechnianie

mozliwości

materiałów
informacyjnoedukacyjnych z
zakresu promocji
zdrowia i profilaktyki
narkomanii.

zapobiegania zjawisku

- uczestniczenie w

związanychz
używaniem substancji
psychoaktywnych i

prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej,
edukacyjnej oraz
szkoleniowej w
zakresie

Jednostki oświatowe,
organlzacje
pozarządowe,
podmioty zewnętrzne
wyspecjalizowane w
realizacji zadańz

karnpaniach
edukacyjnych

zakresu profilaktyki

- Działalność

oPS
GKRPA

profilaktyczna
prowadzona w
szkołach,

- Realizowanie

progranrów
edukacyjno-

rozwiązywanl,a

profilaktycznych

problemów narkomanii

słuzących
upowszechnieniu i
promowaniu zdrowego
stylu zycia.
- podnoszenie

Jednostki oświatowe,
otganizacje
pozarządowe,
podmioty zewnętrzne
wyspecjalizowane w
realizacji zadańz
zakresu profilaktyki

upowszechniających
materiały
informacyjnoedukacyjne

Liczba

przeprowadzonych
kampanii
edukacyjnych

Liczba zrealizowanych
programów oraz

innych działań
profilaktycznych
Liczba zrealizowanych
szkoleń

Liczba osób objętych
szkoleniami

kompetencji
przedstawicieli
instytucj i dzińaj ący ch
w zakresie profilaktyki

i rozwiązywania

problemów narkomanii
oraz innych uzależnień,
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np. w formie szkoleń.
- podnoszenie

kompetencji osób
pracujących zdziećmii
młodzieżąw zakesie
skutecznych
oddziaływań
profilaktycznych oraz
udzielających pomocy
dzieciom zrodzinz
problemern

narkomanii.

3.

W zakresie udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których
występuje problem narkomanii

Zadania priorytetowe

Cele szczegółowe

Jednostki realizujące

i

wskaźniki

współdziałające

Udzielanie pomocy

Zapewnienie pomocy
psychologicznej
I prawnej osobom i
rodzinom z
problemami

psychospołe cznej i
prawnej rodzinom, w

których występuje
problem narkomanii

Liczba udzielonych

Punkt konsultacyjny,
punkt wsparcia
psychologicznego,

porad

prawnego

lzależnień, osobom
uzaleznionym i
człoŃom ich rodzin.

wsoieranie realizacii

Rozdział III
Realizatorzy,

fi

nansowanie Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Mibroszów na lata 202|-ż023

1

.

Realizatorzy Gminne go Pro gramu Przeciwd ziałania Narkomani

i

:

a)Urząd Miejski w Mieroszowie,
b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie,

c) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) Mieroszowskie Centrum Kultury,
e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie,

f) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej,
g) Zespół Szkolno-Przedszkolny
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h) Komisariat

Policji w Boguszowie-Gorcach,

i) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

TELLMED

s.c.,

j) Piotr Polański Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka LękarzaRodzinnego,

k) związki wyznaniowe,
l) organizacj e pozarządowe.

2. koordynatorem programu jest ośrodek pomocy społecznej w

3. Finansowanie

PochodzącYch

z

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii odbywa się ze środków
oPłat za wydane zęzwolęnia

naPojów alkoholowych,

w

Mieroszowie.

a

orv za

korzystanie

z

zezwolęń na sprzedaż

takżę w przypadku niektórych zadań wpisanych ustawowo

zadania jednostek, np. ustawą Prawo oświatowe czy ustawą

o pomocy

społecznej z

budżetów danych jednostek. Za finansową częśórealizacji Programu odpowiada koordynator.
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Uzasadnienie

Zgodnie zUstawą zdnl,a 29lipca 2005roku oprzeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz,|J,z2020r. poz. 2050)
zadania wzakresie prowadzenia dzialan związanych zprofilaktyką irozwiązywaniem problemów narkomanii
realizują organy administracji rządowej ijednostki samorządu terytorialnego. Stosownie do art. 10ust. 1Ww

ustawy przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy,

obejmujących:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych
uzależrrieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
prowadzenie profilaktycznej działalnościinformacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomaniri, wszczególności dla dzieci l,młodzieży, wtym prowadzenie zajęć

3)

dla uczniów, atakżę działan na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawcrych i socjoterapeutycznych;

sportowo-rekreacyjnych

w

4) wspomaganie działań instytucji, organizacjt pozarządowych i osób ftzycznych, służącychrozwiązywaniu

problemów

narkomanii;

5) pomoc społeczną osobom uzaleznionym irodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem
społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu

socjalnego. Dokumentem stanowiącym podstawę prawną podejmowanychprzez gminę działań stanowi Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany przez radę gminy. Program ten realizowany jest przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Mieroszowie przy współudziale innych jednostek wskazanych w Programie.
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nad Uchwałą Nr XXX/188/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 stycznia żO2! r.
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok,

jldnostka

Rada Miejska Mieroszowa

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto
28 stycznia 2021 r.

data

głosowanie jawne imienne

typ

większość

zwykła

podsumowanie
]

status
z^

ilość
].5

procent
I00

o/o

status

ilość

pula gtosów

15

PRZEclW

0

o%

oddanych głosów

15

WSTRZYMAŁO
slĘ

0

o%

nieoddanych

0

procent

:

1

700%

l
!
]

l

lp

głosów

głos

nazwisko

imię

1

Bandurska-Szewczyk

lwona

2

Czachor

Małgorzata

zA

3

Henko

llona

z^

4

Jeżak

Tomasz

zA

5

Kopka

Violetta

6

Majkowska

Grażyna

7

Milewska

Kamila

8

Mync

Mariusz

z^

9

Radwański

kazimierz

z^

10

Sadowy

Maja

z^

11

Sarnecki

Bogdan

z^

12

sierakowski

Ryszard

zA

irs

studnicka

Mańa

z^

:L4

Wielgus

Wiesław

z^

:15

zimnowodzka

Dominika

7^
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