
Uchwa a  Nr XXXIII/86/2012 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z  dnia 11 grudnia 2012 r. 
 
 
w sprawie przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii na 2013 rok. 
 
    Dzia aj c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie  
gminnym ( Dz. U.Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z pó n. zmianami  ( Dz. U. Nr 179 z 2005 r. 
poz. 1485 )oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu narkomanii 
(tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.124) 
 
 Rada Miejska w Cieszanowie 
   uchwala, co nast puje : 
 

§ 1 
 
Przyjmuje si  Gminny Program Przeciwdzia ania Narkomanii na 2013 rok                               
w nast puj cym brzmieniu : 
    
 I. Zwi kszenie dost pno ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzale nionych i osób zagro onych uzale nieniem. 
 

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzale nionych od narkotyków i ich 
rodzin przez MKRPA. 

2. Wspó praca z istniej cymi placówkami i instytucjami (w tym organizacjami 
pozarz dowymi i rodowiskowymi wzajemnej pomocy) mog cymi udzieli  pomocy 
osobom uzale nionym od narkotyków i wspó uzale nionym. 

                                                              
II. Udzielanie rodzinom, w których wyst puj  problemy narkomanii pomocy 
psychospo ecznej i prawnej. 
 

1. Prowadzenie konsultacji dla cz onków rodzin, w których wyst puj  problemy 
narkomanii. 

2. Prowadzenie polityki informacyjnej dotycz cej miejsc pomocy dla rodzin, w których 
wyst puj  problemy narkomanii. 

3. Wspó praca z instytucjami w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem 
narkomanii ( policja , s d , poradnia psychologiczno-pedagogiczna). 

 
III. Prowadzenie profilaktycznej dzia alno ci informacyjnej i edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie  rozwi zywania problemów narkomanii dla dzieci i m odzie y. 
 

1. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkó  i innych placówek o wiatowo –
wychowawczych  programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i m odzie y. 

2. Dofinansowanie szkole  i kursów specjalistycznych dla pracowników o wiaty. 
3. Podnoszenie umiej tno ci wychowawczych rodziców oraz edukacja w zakresie 

problematyki narkomanii. 
4. Udzia  w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych. 

 



IV. Wspomaganie dzia alno ci instytucji , organizacji pozarz dowych i osób fizycznych, 
cych rozwi zywaniu problemów narkomanii. 

 
1. Wspieranie inicjatyw organizacji pozarz dowych i jednostek dzia aj cych na rzecz 

rozwi zywania problemów  uzale nienia od narkotyków. 
2. Wspó praca z bibliotekami szkolonymi i publicznymi na rzecz dost pno ci literatury            

z zakresu problematyki narkomanii. 
 

§ 2 
 

ród em finansowania zada  Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii s  
rodki finansowe pochodz ce z op at za korzystanie z zezwole  na sprzeda  napojów 

alkoholowych na terenie miasta i gminy Cieszanów. 
Planowane wydatki  ogó em :   1 500 , 00 z  . 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi Miasta i Gminy w Cieszanowie. 
 

§ 4 
 
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem  1 stycznia 2013 roku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 
 
 
 
                                  

   

 


