
UCHWAŁA NR XII/86/07 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2008 – 2009. 

 

 

        Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3  ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii  (Dz. U.  z  2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r.  Nr 66 poz. 469 i Nr 120 

poz. 826  oraz z 2007 r. Nr 7 poz. 48 i Nr 82 poz. 558) uchwala się, co następuje: 

 

 

        § 1.  Przyjmuje się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 

2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

        § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

        § 3.  Traci moc uchwała Nr  XXXIII/274/06 Rady Miejskiej  Chełmży z dnia 29 

października 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Nar-

komanii. 

 

        § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

           

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XII/86/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 r. 

 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

na lata 2008 - 2009. 

 

 

      Zjawisko narkomanii i używanie narkotyków przez dzieci i młodzież coraz częściej 

zaczyna stanowić poważny problem społeczny i zdrowotny. W celu ochrony dzieci i 

młodzieży, które stanowią największą grupę ryzyka, ustawodawca nałożył między in-

nymi na samorząd zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 

 

       Zgodnie z art. 10  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do 

zadań własnych gminy, zadania te obejmują między innymi: 

 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależ-

nionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psycho-

społecznej i prawnej; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkole-

niowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także dzia-

łań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opie-

kuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, słu-

żących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 

pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

       W celu realizacji tych zadań burmistrz opracowuje projekt Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2009  zwany w dalszej części Miejskim 

Programem, który jest przyjęty w formie uchwały przez Radę Miejską.   



 

      Ujęte działania w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii ukierunkowa-

ne są na profilaktykę i działalność informacyjną mającą na celu zapobieganie skutkom 

uzależnienia się od narkotyków. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez od-

powiednie kształtowanie polityki oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szcze-

gólności, działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i terapeutyczną. 

 

       Projekt Gminnego Programu został skonsultowany i zaakceptowany przez Miejską 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

 


