
UCHWAŁA Nr XXIV/366/08
Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 31 marca 2008r.

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na podstawie 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 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 i 2, oraz 
art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 
z późn. zm.), Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uchwala  się  Miejski  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii,  zwany  dalej 

„Programem”.
2. Program stanowi  część  Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Stalowa Wola na lata 2005-2015 uchwalonej odrębną uchwałą.

I. Cele Programu

§ 2
Celem nadrzędnym Programu jest ograniczenie rozpowszechnienia używania  substancji, 
których przyjmowanie może prowadzić do narkomanii, zwanych dalej „narkotykami” oraz 
związanych z tym problemów.

§ 3
Celami głównymi Programu są:

1) zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki,
2) optymalizacja  działań  na  rzecz  leczenia,  rehabilitacji  oraz  ograniczenia  szkód 

zdrowotnych,
3) ograniczenie dostępności narkotyków dla indywidualnych użytkowników,
4) zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska narkomanii.

II. Zadania i sposoby realizacji Programu

§ 4
Zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki, będzie realizowane przez:
1) zwiększenie  efektywności  profilaktyki  w  szkołach  i  placówkach  opiekuńczo-
wychowawczych, w szczególności przez:

a)  organizowanie  konferencji  dotyczących  wypracowania  modelu  profilaktyki 
uzależnień w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
b) wspieranie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie budowania 
i realizacji strategii działań profilaktycznych,
c) podejmowanie działań promujących programy profilaktyczne oraz wspieranie 
realizacji  tych  programów  i  konkursów  w  szkołach  i  placówkach  opiekuńczo-
wychowawczych,
d)  dofinansowanie  programów  kierowanych  do  liderów  młodzieżowych  celem 
przygotowania  do  prowadzenia  działań  w  zakresie  edukacji  zdrowotnej 
w środowisku rówieśniczym.

2) ograniczenie rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i  młodzieży, w szczególności 
przez:

a) wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci 
i  młodzieży  oraz  długofalowych,  środowiskowych  programów  profilaktycznych 
kierowanych do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania,
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b)dofinansowanie  letnich  wyjazdów  o  charakterze  profilaktycznym  będących 
integralną częścią realizowanych całorocznych programów,
c)wspieranie realizacji  programu wczesnej  interwencji  w  szkołach  i  placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych.

3)podniesienie wiedzy mieszkańców Stalowej Woli  na temat problemów związanych 
z  używaniem  środków  psychoaktywnych  oraz  przeciwdziałania  narkomanii, 
w szczególności przez:

a)  przekazywanie  informacji  z  zakresu  przeciwdziałania  narkomanii  oraz  
promowanie  działań  profilaktycznych  realizowanych  w  ramach  Programu  za  
pośrednictwem  mediów  oraz  pozyskanych  do  współpracy  organizacji  
pozarządowych,
b) udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej o zasięgu ogólnopolskim.

4)zwiększenie  dostępności  do  informacji  i  poradnictwa  z  zakresu  pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, 
w szczególności przez:

a) poszerzenie oferty Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych działających 
      na terenie miasta o zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
b) wspieranie poradnictwa telefonicznego udzielającego pomocy   

równocześnie  w  trzech  obszarach:  problematyki  alkoholowej,  narkomanii 
i HIV/AIDS.

5)zwiększenie  liczby  kompetentnych  realizatorów  działań  profilaktycznych, 
w szczególności przez:

a) organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu  
przeciwdziałania narkomanii,
b) szkolenie pracowników w zakresie wczesnej interwencji w szkołach i placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych,
c) szkolenie pracowników instytucji i służb społecznych w realizacji Programu.

§ 5
Optymalizacja  działań  na  rzecz  leczenia,  rehabilitacji  oraz  ograniczenia  szkód 
zdrowotnych,  będzie  realizowana  przez  zwiększenie  dla  osób  uzależnionych  i  osób 
zagrożonych uzależnieniem dostępności do pomocy specjalistycznej poprzez utworzenie 
bazy danych obejmującej  placówki  świadczące usługi  terapeutyczne i  rehabilitacyjne 
oraz  aktualizację  i  upowszechnienie  informacji  o  istniejących  dostępnych  formach 
pomocy.

§ 6
Ograniczenie  dostępności  narkotyków  dla  indywidualnych  użytkowników  realizowane 
będzie przez:

1)tworzenie warunków sprzyjających zwalczaniu handlu detalicznego narkotykami,
2)opracowanie lokalnych map zagrożeń narkotykowych na terenie miasta oraz ich 
aktualizację,
3)wspieranie działań związanych z patrolowaniem szkół i okolic przyszkolnych.

§ 7 
Integracja  środowisk  i  działań  na  rzecz  ograniczenia  zjawiska  narkomanii  realizowane 
będzie przez kontynuację zadań prowadzących do:

1)stworzenia systemu informacji o narkomanii na terenie miasta Stalowa Wola,
2)budowania społecznej akceptacji dla celów i założeń Programu oraz informowania 
społeczności  Miasta  Stalowa  Wola  o  osiągnięciach  i  problemach  w  realizacji 
Programu, 
3)inicjowania  współpracy  pomiędzy  instytucjami  i  organizacjami  pozarządowymi 
zajmującymi się przeciwdziałaniem narkomanii,
4)zorganizowania komputerowej bazy danych obejmującej zwłaszcza:

a) dane epidemiologiczne,
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b)  informacje  o  zasobach  Miasta  Stalowa  Wola  służących  rozwiązywaniu  
problemów narkomanii,
c)raporty, publikacje,
d)wyniki badań, sondaży.

III.Realizatorzy Programu

§ 8
1.Realizatorem  Programu  jest  Prezydent  Miasta  Stalowa  Wola  za  pośrednictwem 
Pełnomocnika ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Uzależnień.
2.W realizacji Programu mogą uczestniczyć w szczególności organizacje pozarządowe 
i  inni  partnerzy  zewnętrzni,  zaproszeni  do  współpracy  przez  Realizatorów  Programu 
w zależności od celu i rodzaju zadania.
3.Wykonawcy  poszczególnych  zadań  będą  dobierani  zgodnie  z  kompetencjami 
w trybie zlecania zadań publicznych.

IV.Zasady finansowania Programu

§ 9
1.Finansowanie realizacji  zadań Programu będzie dokonywane ze środków budżetu 
Gminy Stalowa Wola.
2.Zadania  realizowane  w  ramach  Programu  mogą  być  finansowane  z  dotacji 
celowych Wojewody Podkarpackiego, a także darowizn, zapisów i innych wpływów 
od osób prawnych i fizycznych oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.

§ 11
Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia i  podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Stalowa Wola. 
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