
Uchwała Nr XXXIII/325/06 
Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 7 lutego 2006 roku 
 
 

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Rymanów na 2006 r. 
 
 
 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485) – Rada Miejska w Rymanowie 
 

u c h w a l a ,  c o  n a s t ę p u j e :  
 

§ 1 
Uchwala się „ Program przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów' w brzmieniu załącznika 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2006 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/325/06 
        Rady Miejskiej w Rymanowie 
        z dnia 7 lutego 2006 roku 
 
 
 
Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rymanów na 2006 rok. 
 
 

A) Zadania Programu: 
 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2005 r. Nr 179, po. 1485), 
art. 10 ustawy nakłada na samorząd lokalny obowiązek uchwalania Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz finansowania działań związanych z jego realizacją. 
 
Zadania te obejmują: 
 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i osób zagrożonych uzależnieniem. 

1. Prowadzenie porad i konsultacji dla osób uzależnionych i eksperymentującymi 
z narkotykami oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii 
i ograniczenia szkód w związku z używaniem narkotyków. 

2. Wspieranie działalności środowiskowej wzajemnej pomocy osób z problemami 
narkomanii oraz stowarzyszeń prowadzących programy profilaktyczne i naprawcze 

a) uczestnictwo w programach profilaktycznych, 
b) udostępnienie pomieszczenia dla spotkań Grupy Wsparcia dla osób 

współuzależnionych. 
3. Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym 

i zagrożonym uzależnieniem przez specjalistę uzależnień. 
4. Organizowanie grup terapeutycznych i pomocy psychospołecznej dla dzieci 

i młodzieży z grup ryzyka. 
5. Rozpowszechnianie informacji dotyczących narkomanii za pomocą ulotek, plakatów, 

broszur. 
 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 
i prawnej. 

1. Konsultacje oraz poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 
2. Poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie. 
3. Pomocy psychoterapeutyczna dla rodzin z problemem narkomanii (konsultacje, terapia 

indywidualna i grupowa). 
4. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi 

z rodzin z problemem narkomanii organizowanych dla pedagogów szkolnych 
i pracowników świetlic. 

 
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 
1. Organizowanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, 

gimnazjach i Liceum Ogólnokształcącym, 
2. Prowadzenie w szkołach zajęć profilaktycznych mających na celu zapobieganie 

szerzeniu się narkomanii, 
3. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i dotkniętych dysfunkcjami społecznymi, 
4. Promowanie alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 



z grup ryzyka, 
5. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kompaniach promujących zdrowy styl życia, 
6. Zakup literatury, biuletynów, ulotek, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień 

z przeznaczeniem dla bibliotek szkolnych. 
 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

1. Współpraca samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 
w realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. 

2. Organizowanie zespołów interdyscyplinarnych w zakresie rozwiązywania problemów 
narkomanii w skład których wchodzić będą przedstawiciele instytucji, organizacji 
pozarządowych i osoby fizyczne zajmujące się pomocą, edukacją i promocją zdrowia. 

 
B) Cele programu: 

1) promocja zdrowego stylu życia, 
2) wspieranie placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach 

zagrożonych uzależnieniem od środków narkotycznych, 
3) informowanie o szkodliwości środków i substancji psychoaktywnych, których 

używanie może prowadzić do narkomanii oraz o narkomanii i jej skutkach, 
4) podejmowanie i wspieranie działań lokalnych i ogólnokrajowych w w/w zakresie, 
5) zapobieganie problemom narkomanii poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną 

i informacyjną, 
6) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem narkotyków 

i uzależnieniem od narkotyków, 
 

C) Realizatorzy programu: 
1) pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
2) organizacje pozarządowe, 
3) placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
4) szkoły, 
5) osoby fizyczne, specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki, 
6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
7) Komisariat Policji 

 
D) Zabezpieczenie środków finansowych na realizacje Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. 
1. Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 
2. Środki od sponsorów. 


