
UCHWAŁA NR XXV/207/2016 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z  dnia 29 grudnia 2016 r. 
     

 
w  sprawie: przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii     

na 2017 rok. 
 
 

Na podstawie art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii  (t.j. Dz.U. 2016, poz. 224 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. 
zm.2) – uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. Przyjmuje się Miejsko - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, 
obejmujący wykaz zadań stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.      
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 
 
 Przewodniczący  

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  

 Marcin Osowski 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., poz. 1893 oraz Dz.U. z 
2016 r., poz. 437 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 



  

UZASADNIENIE 
 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii 
należy do zadań własnych gminy określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku                    
o przeciwdziałaniu narkomanii. 
 Ustawa wymienia 5 zadań, których realizacja powinna być prowadzona zgodnie z art. 
10 ust. 2 tj. w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego 
corocznie przez radę gminy w oparciu o Narodowy Program Zdrowia. 
 Zadania te obejmują: 
1)  zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych   

i osób zagrożonych uzależnieniem; 
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 

i prawnej; 
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; 

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

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. 

 Zgodnie z nimi zbudowany został niniejszy program. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

Załącznik do Uchwały nr XXV/207/2016 
Rady  Miasta i Gminy  Białobrzegi  

z  dnia 29 grudnia 2016 r. 
 

 
Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  na 2017 r.  

 
 

 
Podstawowym celem programu jest profilaktyka oraz ograniczenie dostępności i 

używania narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na 
terenie gminy. Działania te obejmują: 
 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od  narkotyków: 
 

1) Prowadzenie kampanii informacyjnych w miejscach publicznych,  na stronach 
internetowych Urzędu, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych i portalach 
społecznościowych o zagrożeniach płynących z używania  środków odurzających, 
substancji psychotropowych, lub nowych substancji psychoaktywnych (NSP) oraz o 
możliwości leczenia uzależnienia od tych środków. 

2) Zwiększenie możliwości dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych poprzez wspieranie funkcjonowania punktu konsultacyjnego, pomoc w 
organizacji leczenia.  

3) Upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych 
interwencyjnych i pomocowych dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych 
od środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji 
psychoaktywnych oraz ich rodzin przez bieżąca aktualizacje baz danych i ich 
udostępnianie. 

4) Wspieranie realizacji programów wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej, 
adresowanych do środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, 
wykluczeniem społecznym oraz osób używających środków odurzających, substancji 
psychotropowych i NSP w sposób okazjonalny. 

5) Wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej adresowanych do osób wysoce 
narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności do osób używających środków 
odurzających, substancji psychotropowych i NSP w sposób szkodliwy. 
 
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej: 
 

1) Stworzenie oraz dofinansowanie oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i 
opiekuńczej dla osób, w szczególności dzieci i młodzieży,  z rodzin dotkniętych 
narkomanią 

2) Zapewnienie rodzinom dotkniętych problemem narkomanii bezpłatnych usług 
świadczonych przez prawnika  
 
 
 
 
 



  

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. 
 

1) Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do 
różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat 
zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i 
NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie 
może prowadzić do uzależnienia. 

2) Prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 
dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i 
podejmowania interwencji profilaktycznej. 

3) Upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze i 
profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające 
kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.  

4) Organizowanie i wspieranie form spędzenia wolnego czasu w postaci obozów dla dzieci                                          
i młodzieży z rodzin patologicznych. 

5) Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych popularyzujących trzeźwy                            
i zdrowy styl życia od alkoholu i narkotyków.  

6) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 
7) Zakup materiałów oświatowo – edukacyjnych dotyczących profilaktyki przeciwdziałania 

narkomanii.  
8) Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.  
 

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

1) Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów o naukowych 
podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych między innymi przez 
organizacje pozarządowe i lokalnie działające podmioty publiczne w miejscach o 
zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP 
(np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne). 

2) Udzielenie pomocy organizacjom i instytucjom realizującym akcje kolonijne i obozowe 
dla dzieci z rodzin patologicznych.  

3) Kontynuacja współpracy w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii                                  
z instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień.  

4) Współpraca z Powiatową Komendą Policji. 
5) Nadzór nad substancjami oraz uprawami roślin zawierających substancje, których 

używanie może prowadzić do narkomanii. 
6) Zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania , przetwarzania, przerobu, posiadania 

substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii. 
 
 
 



  

5. Organizowanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób 
uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym                                       
i integrowaniem ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego., 
 

1) Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób 
używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji 
psychotropowych i NSP, obejmujące m.in. działalność edukacyjną, wsparcie społeczne i 
socjalne. 

2) Wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od 
środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP. 

3) Prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP lub 
zwiększenie dostępności do istniejących form wsparcia.  

 
Zadanie to będzie realizowane w porozumieniu z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejsko - Gminnym Ośrodkiem 
Kultury.  
 

6. Realizacja programu. 
 

 1.      Program realizowany jest przez : 
a) Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
b) Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
c) Szkoły i placówki oświatowe,  
d) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.  
e) Komenda Powiatowa Policji 
f) Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 
Środki finansowe na realizację programu są zabezpieczone w budżecie gminy                                        
na 2017 rok. 


