
 
UCHWAŁA NR XXXIII/274/06 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 26 października 2006r. 
 
 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 171 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i  Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 ), w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 oraz z 
2006 r. Nr 66 poz. 469 i Nr 120 poz. 826 ), Rada Miejska w Chełmży uchwala co następuje: 

 
 
 
 
   § 1.  Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomaniimmm    
zwany Gminnym Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
   § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 
   § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 Przewodniczący 
  Rady Miejskiej 
 
Krzysztof Zduński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały Nr XXXIII/274/ 06  Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 paździer-
nika 2006r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
 
 
 Zjawisko używania narkotyków przez dzieci i młodzież coraz częściej zaczyna 
stanowić bardzo poważny problem. W celu ochrony dzieci i młodzieży, którzy stanowią 
największą grupę ryzyka, ustawodawca nałożył między innymi na samorząd zadania z 
zakresu przeciwdziałania narkomanii. 
 
 Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z póź. zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań 
własnych gminy. 
W celu kompleksowej realizacji zadań nałożonych na gminę Rada Miejska przyjmuje w 
drodze uchwały Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zwany Gminnym Pro-
gramem, przedstawiając główne zadania i kierunki działań w przeciwdziałaniu narko-
manii. 
Ujęte działania w Gminnym Programie skoncentrowane są na profilaktyce i działalności 
informacyjnej, mającej na celu zapobieganie skutkom uzależnienia się od narkotyków. 
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki 
oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności działalność wychowawczą, 
edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą. 
 Projekt Gminnego Programu został skonsultowany i zaakceptowany przez 
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 


