
Uchwała  Nr XLVI/85/2013 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z  dnia 21 listopada 2013 r. 
 
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 
 
    Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz.124) 
 
 Rada Miejska w Cieszanowie 
   uchwala, co następuje : 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok                               
w następującym brzmieniu: 
    
 I. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej. 
 

1. Prowadzenie konsultacji dla członków rodzin, w których występują problemy 
narkomanii. 

2. Prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej miejsc pomocy dla rodzin, w których 
występują problemy narkomanii. 

3. Współpraca z instytucjami w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem 
narkomanii (policja, sąd, poradnia psychologiczno-pedagogiczna). 

 
 II. Zwi ększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 
 

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

2. Współpraca z istniejącymi placówkami i instytucjami (w tym organizacjami 
pozarządowymi i środowiskowymi wzajemnej pomocy) mogącymi udzielić pomocy 
osobom uzależnionym od narkotyków i współuzależnionym. 

                                                              
 
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie  rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci i młodzieży. 
 

1. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo –
wychowawczych  programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

2. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników oświaty. 
3. Podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz edukacja w zakresie 

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

 



IV. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 
 

1. Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz 
rozwiązywania problemów  uzależnienia od narkotyków. 

2. Współpraca z bibliotekami szkolnymi i publicznymi na rzecz dostępności literatury            
z zakresu problematyki narkomanii. 

 
§ 2 

 
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są 

środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie miasta i gminy Cieszanów. 
Planowane wydatki  ogółem:   1 500,00 zł . 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad 
wykonaniem uchwały Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2014 roku. 
 


