Zał. Nr 6 do protokołu
z XV Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 28.12.2011r.

U C H W A Ł A Nr XV/ 85 /2011
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485, ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, ze zmianami)
Rada Gminy Budzyń u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,
który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń oraz jednostkom
i osobom odpowiedzialnym za wykonanie zadań określonych w programie.
§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Budzyń do przedstawienia Radzie Gminy w
terminie do 31 marca 2013 r. raportu z realizacji programu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.

Zał. do uchwały Nr XV/85/2011
Rady Gminy Budzyń z dnia 28.12.2011r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2012
Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 179, poz. 1489 art. 10 z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminę obowiązek
realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów narkomanii na terenie
Gminy Budzyń. Zgodnie z powyższą ustawą Program ten łączy się z zadaniami
określonymi w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Zadania Gminy w temacie uzależnień zobowiązują Gminę do tworzenia
sprzyjających warunków w profilaktyce tych uzależnień, a także terapii w
specjalistycznych ośrodkach terapeutycznych.
1.Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych poprzez:
- możliwość terapii odwykowej,
- wsparcie psychologiczne,
- stworzenie warunków lokalowych i finansowych umożliwiających terapię.
2 .Umożliwienie korzystania z punktu konsultacyjnego osobom uzależnionym
i ich rodzinom:
- motywowanie do leczenia,
- promowanie zdrowego trybu życia wolnego od nałogów,
- dostęp do grup wsparcia dla narkomanów.
3.Umożliwienie rodzinom, w których istnieje problem narkomanii, udzielenia:
- pomocy psychologicznej,
- pomocy prawnej,
- pomocy dla współuzależnionych.
4.Propagowanie
i
rozpowszechnianie
programów
profilaktycznych
o przeciwdziałaniu narkomanii:
- zajęcia profilaktyczne w szkołach, świetlicach, klubach,
- rozpowszechnianie ulotek i literatury o zagrożeniach wynikających z używania
narkotyków,
- współpraca Komisji z Policją, Szkołą, Służbą Zdrowia i innymi instytucjami
mającymi w swych programach przeciwdziałanie narkomanii.

