Uchwała Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.) Rada Miejska
w Lubniewicach uchwala, co następuje:
§1.
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2019 dla Gminy
Lubniewice stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji.

Zał. Nr 1 do uchwały III/19 /2014
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30.12.2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA LATA 2015 – 2019.
§1
1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2019 opracowany został zgodnie
z treścią Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 124
z póź. zm.) oraz założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Gmina Lubniewice podejmuje działania mające na celu prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży, szkolenie
przedstawicieli różnych służb, instytucji w dziedzinie przeciwdziałania uzależnień zwłaszcza
w zakresie wczesnego rozpoznania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania
narkotyków.
§2
Cele Programu:
1.
Zapobieganie, ograniczanie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów
poprzez:
1) Prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku lokalnym;
2)
Kontynuowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającej na dostarczaniu
fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych
z narkomanią oraz informacji o dostępnych formach pomocy;
3) Doskonalenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez współdziałanie różnych
instytucji;
§3
1. Prowadzenie działań wyznaczonych poprzez powyższy program opiera się na wykorzystaniu
środków finansowych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanych
corocznie przez Radę Miejską w Lubniewicach.
2. Znaczna część Programu będzie realizowana łącznie z zadaniami dotyczącymi przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i innym uzależnieniom wyznaczonym w rocznym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§4
Ustala się następujące zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1.
Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.
2.
Modelowanie właściwych wzorów i zachowań wśród młodzieży:
1)
Opracowanie gminnego konkursu plastycznego (uczestnicy: uczniowie Zespołu Szkół
Samorządowych w Lubniewicach – realizacja w 2015 r.)
2)
Opracowanie konkursu – prezentacja multimedialna (uczestnicy: uczniowie Szkoły
Podstawowej w Lubniewicach klasy 5-6 i uczniowie gimnazjum w Lubniewicach - realizacja w
2016 r.) Wyłonienie 3 najlepszych prac w poszczególnych kategoriach;

3)
Opracowanie konkursu w formie ulotki (uczestnicy: uczniowie Szkoły Podstawowej
w Lubniewicach – realizacja w 2016 r.). Wyłonienie 3 najlepszych prac.
4) Opracowanie konkursu w formie spektaklu (uczestnicy: uczniowie Gimnazjum Zespołu Szkół
Samorządowych w Lubniewicach – realizacja w 2016 r.); Wyłonienie najlepszego spektaklu.
3.
Szkolenie dla przedstawicieli następujących instytucji: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach, członków GKRPA, przedstawicieli
Policji, członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Realizacja w 2015 i 2016 r.
4.
Edukacja rodziców.
1) Prelekcja ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Materiały edukacyjne dla
rodziców (ulotki, broszury z informacją o instytucjach pomocowych).
2) Artykuły w gazecie lokalnej na temat uzależnień (2 artykuły rocznie)
- podanie do wiadomości działań szkoły w tym zakresie,
- wyniki konkursów,
- publikacja prac konkursowych,
- wiedza na temat uzależnień,
Realizacja 2015-2019r.
5.
Profilaktyka młodzieży:
1) Edukacja młodzieży – organizowanie warsztatów ze specjalistami i terapeutami:
a)
Szkoła Podstawowa pod kątem rozwoju osobowości, asertywności, jak radzić sobie
w sytuacjach konfliktowych, jak radzić sobie ze stresem;
b)
Gimnazjum pod kątem rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wzroście osobowości,
przyczyny, skutki i mity uzależnień od narkotyków.
Realizacja 2015-2019 r.
§5
Jako osobę odpowiedzialną za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
wyznacza się pełnomocnika Burmistrza do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Katarzyna Sowa

