Projekt
z dnia 8 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2017
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 ze zm) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.
U z 2012 r. poz. 124 oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 28, zm. poz. 875) Rada Miasta i Gminy Margonin uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 r.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/.../2017
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 9 listopada 2017 r.
Miejsko – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Narkotyki i narkomania są problemem społecznym. Duże rozpowszechnianie używania narkotyków ma
wielowymiarowe przyczyny a szkody z tym związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego.
Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów. Zadania
ujęte w nim skupione są na rozwijaniu i popieraniu działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Program zawiera zadania oraz sposób ich realizacji, które nakłada na gminy ustawa o przeciwdziałaniu
narkomanii. W szczególności zadania te obejmują :
1. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem narkotyków
i możliwości zapobiegania zjawisku poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnej obejmujących problematykę
narkomanii, poprzez publikowanie na łamach Czas na Margonin artykułów poświęconych szkodliwości
używania narkotyków.
2. Wspieranie placówek oświatowych w rozwijaniu działań profilaktycznych, prowadzenie programów
profilaktycznych jako element organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie pozaszkolnych
programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin.
3. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie programów edukacyjnych, pozalekcyjnych zajęć
sportowych jako element programów psychoprofilaktycznych w szkołach.
4. Objęcie pomocą społeczną osoby uzależnione i rodziny osób uzależnionych. Udzielenie pomocy
psychospołecznej i prawnej.
5. Szkolenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii.
6. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych realizujących
zadania związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii.
Na realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii przeznacza się środki pochodzące
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 6.000,- zł.
Preliminarz kosztów wydatków Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2018 rok
Pozostała działalność:
RAZEM:

6 000 zł

6 000 zł
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