
 
UCHWAŁA   Nr VI/31/07 

Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 
z dnia 23 marca 2007 roku 

 
w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2007-2010 
 
 
    Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 ze zm.) 
 

uchwala się co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się dla miasta i gminy Bytom Odrzański Gminny Program Przeciwdziałania     
       Narkomanii na lata 2007-2010, w następującym brzmieniu: 
 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII                          
NA LATA  2007 – 2010 

 
Rozdział 1. 

 
Postanowienia ogólne. 

 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został zgodnie z treścią 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.  
Przy konstruowaniu programu wzięto pod uwagę stan problemów i zasobów gminy 
Bytom Odrzański w oparciu o dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Nowej 
Soli, Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim, Ośrodków Leczenia i Terapii UzaleŜnień  
w województwie lubuskim, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli. 
 
Gmina Bytom Odrzański podejmuje działania mające na celu: 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i 
wychowawczej, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, 

- rozwój edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli róŜnych zawodów, 
instytucji i wyspecjalizowanych słuŜb w dziedzinie przeciwdziałania 
narkomanii, a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania 
sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zaŜywania narkotyków i 
postępowania z osobami uzaleŜnionymi. 

 
Celem Gminnego Programu jest:  
1. Podjęcie wielopłaszczyznowych i interdyscyplinarnych działań mających na celu 

zapobieganie wszelkim uzaleŜnieniom przez redukcję dostępności i zapotrzebowania 
na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w 
środowisku lokalnym. 

2. Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnego do istniejącej 
na terenie gminy skali potencjalnego zagroŜenia narkomanią w celu redukcji 
czynników prowadzących do uzaleŜnienia. 

3. Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej, polegającego na 
systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom 
zainteresowanym tematem zagroŜeń związanych z narkomanią i uwraŜliwienia na 
wczesne oznaki uzaleŜnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy. 



4. Uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii i 
przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzaleŜnienia od 
środków odurzających i narkotyków. 

5. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie 
międzyinstytucjonalnej i merytorycznej współpracy róŜnych instytucji, stowarzyszeń 
oraz organizacji społecznych, m.in. w celu realizacji programów edukacji 
zdrowotnej, zmierzających do zdrowego stylu Ŝycia, wolnego od narkotyków i 
innych uŜywek, szczególnie wśród dzieci i młodzieŜy.  

6. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych racjonalnych postaw 
wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdraŜanie i 
realizacje nowoczesnych programów profilaktycznych. 

7. Organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieŜy szczególnie z grup podwyŜszonego ryzyka. 

 
Rozdział 2. 

 
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzaleŜnionych od narkotyków i osób zagroŜonych 
uzaleŜnieniem. 

 
1. W ramach realizacji programu Gmina Bytom Odrzański podejmuje róŜnorodne 
działania profilaktyczne w oparciu o: 
- funkcjonujący w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim punkt informacyjny, 
- działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w MGOK, 
- Zespół Szkół realizujący programy profilaktyczne,  
- współpracę z organizacjami społecznymi, kościołem i związkami wyznaniowymi w 

zakresie przeciwdziałania narkomanii.  
2. Działania, o których mowa w pkt. 1 obejmują:  
- udzielanie informacji dotyczących moŜliwości uzyskania specjalistycznej pomocy 

osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom, 
- bieŜące funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieŜy. 
3. Finansowanie działań o których mowa w pkt. 2. 
4. Systematyczna współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu umoŜliwiająca szybkie kierowanie na 
detoksykację oraz terapię specjalistyczną.  
 

Rozdział 3. 
 
Prowadzenie Profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy. 

 
 

1. Organizowanie i prowadzenie w przedszkolu, szkołach, domu kultury na terenie 
gminy programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieŜy oraz rodziców. 
2. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z 
profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z 
uzaleŜnieniami.  
3. Realizowanie warsztatów poprawiających funkcjonowanie społeczno-psychiczne 
dzieci i młodzieŜy, uczenie ich zasad radzenia sobie z trudnymi sytuacjami Ŝyciowymi. 



4. Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce narkotykowej – 
plakaty, ulotki, informatory.   
5. Realizowanie informacyjnych programów profilaktycznych dla rodziców. 
6. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli i 
wychowawców – niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej z dziećmi i 
młodzieŜą. 
7. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych z 
okazji Dnia Wagarowicza, Dnia Dziecka i tym podobnych spotkań. 
8. Przeprowadzenie sondaŜy i opracowywanie lokalnych diagnoz pozwalających ocenić 
aktualny stan problemów i zagroŜeń związanych z narkotykami, a takŜe stan 
istniejących zasobów w sferze ich rozwiązywania oraz efektów dotychczas 
prowadzonych działań. 
 

Rozdział 4 
 

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych, słuŜących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

udzielanie pomocy społecznej osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom. 
 
 
1. Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, 
propagujących zdrowy styl Ŝycia. 
2. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i 
oświatowymi w zakresie zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieŜy. 
3. Prowadzenie wspólnych działań profilaktycznych z Policją, wynikających z ustawy o 
policji i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
4. Nawiązanie współpracy ze słuŜbą zdrowia, dostarczanie materiałów na temat istoty 
uzaleŜnienia od narkotyków. 
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


