
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok” 
 

Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485; Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469; 
Dz. U. Nr 120, poz. 826; Dz. U. z 2007 r. Nr 7, poz. 48; Dz. U. Nr 82, poz. 558; 
Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok”,  
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii do 
kompetencji rady gminy naleŜy uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2009 rok.  

Niniejszy projekt uchwały jest propozycją zadań do realizacji w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz podziału środków 
planowanych na finansowanie tych zadań. 

  
Prezentowany program obejmuje następujące zadania:  

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem, 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieŜy w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, 
a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4. wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
słuŜących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

5. pomoc społeczna osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób uzaleŜnionych dotkniętym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
 
Wykonawcami programu będą następujące podmioty: 

1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,  
2. jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, 
3. instytucje współpracujące z Urzędem Miasta Szczecin, 
4. masmedia, 
5. organizacje pozarządowe – zgodnie z definicją art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.  
 
Na sfinansowanie w/w programu planuje się w 2009 roku środki w wysokości:  

608 000,- zł zapisane w budŜecie Miasta w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 851 53 
– zwalczanie narkomanii, które stanowią część z dochodów z tytułu zezwoleń na 
detaliczną sprzedaŜ alkoholu. 
Pozostała część dochodów z tytułu wydawania zezwoleń przeznaczona jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami na realizację gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 


