
Wyk. Henryk Wolski 

Projekt 76/XXVIII 

UCHWAŁA Nr ………/……./2020 

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia ……grudnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radymna   

na lata 2021-2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U.2020.713 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.2020.2050 z późn. zm.)  

Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje: 

§1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radymna 

na lata 2021-2022, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od  dnia 1 stycznia 2021r. 

      Przewodniczący 

Rady Miasta Radymna 

                    Andrzej Pacek 

 

 

 

 

UZASADNIENIE. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii obliguje gminę do realizacji jej zapisów w oparciu  

o Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

Przedłożony projekt uchwały wypełnia zapisy przywołanej wyżej ustawy w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyk. Henryk Wolski 

 
Załącznik do Uchwały  

             Nr ……/………/ 2020 

                                                                                                     Rady Miasta Radymna 

                                                                                          z dnia …… grudnia 2020 r. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radymna  

na lata 2021-2022 

1. Cele Programu:  

1) rozpoznanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 

(narkotyków), zmniejszenie ich aktualnych rozmiarów i zapobieganie powstawaniu nowych;  

2) profilaktyka - określenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi 

problemami, edukacja publiczna, w tym informowanie o konsekwencjach używania 

substancji psychoaktywnych;  

3) zwiększanie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie aktom przemocy, 

zarówno domowej, jak i środowiskowej;  

4) promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. 

2. Zadania i działania programowe:  

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych przez współpracę programową z placówkami lecznictwa 

odwykowego i zakładami opieki zdrowotnej i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;  

2) udzielanie pomocy psychospołecznej i konsultacji prawnych rodzinom, w których występuje 

problem narkomanii oraz ochrona przed przemocą w rodzinie poprzez:  

a) rozszerzenie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

o problematykę narkomanii;  

b) współpracę programową z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi 

oraz policją in.;  

c) działalność punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych, 

ofiar przemocy i członków ich rodzin. 

3) działania profilaktyczne:  

a) organizowanie i poszerzanie bazy dla działalności promującej zdrowy tryb życia, 

szczególnie poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz wyposażanie 

obiektów sportowych i świetlicowych,  

b) realizację przedsięwzięć profilaktycznych, form edukacyjnych i imprez promujących 

zdrowy tryb życia, zwłaszcza w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, warsztatów 

edukacyjnych, plastycznych, muzycznych, tanecznych i innych,  

c) organizację zajęć sportowych, edukacyjnych, artystycznych przy szkołach, a także za 

pośrednictwem innych podmiotów, w szczególności zajęć pozalekcyjnych i zajęć 

świetlicowych,  

d) organizowanie szkoleń w placówkach oświatowych na terenie gminy na temat 

uzależnień. 

3. Zasady finansowania i realizacji Programu:  

1) Program finansowany będzie ze środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 

2) Program będzie realizowany przez Urząd Miasta Radymna, który może powierzać 

wykonanie poszczególnych zadań lub elementów programu osobom fizycznym, instytucjom  

i stowarzyszeniom prowadzącym działalność zgodną z niniejszym programem. 

 

 

 


