
Projekt Uchwały 
 

UCHWAŁA  NR …………… 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia …………………… 
 

w sprawie uchwalenia  
Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2012 
 rok 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558; Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 
717; Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 
1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128,  
Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,  
z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 
1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. 
Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) i art. 10 ustawy  
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179,  
poz. 1485; z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826; z 2007 roku Nr 7, poz. 48,  
Nr 82, poz. 558;  z 2009r Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92,  
poz. 753, Nr 98, poz. 817; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 
1396Nr 228 poz. 1486; z 2011r Nr 63 poz. 322, Nr 105 poz. 614, Nr 117 poz. 678) 
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 
 

 

 

§1. Uchwala się Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 
 
 
§3.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miasta. 
 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2012 roku. 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały 
Rady Miasta Piotrkowa Tryb. 
z dnia ….. grudnia 2011 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  

NA 2012 ROK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej 



 
Piotrków Trybunalski, grudzień 2011 roku 

  

Zgodnie z artykułem 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 

lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r Nr 179, poz. 1485) - przeciwdziałanie narkomanii 

należy do zadań własnych gminy, obejmujących: 

 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 

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

psychospołecznej i prawnej; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,  

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

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

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem 

lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

Prezydent Miasta w celu realizacji zadań, o których mowa powyżej, 

opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w którym 

uwzględnia m.in. kierunki działań wynikające z Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program stanowi część gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 

 

I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA 

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2012 ROK 

  



 Z badań przeprowadzanych na przestrzeni ostatnich lat wynika jednoznacznie, 

iż liczba osób eksperymentujących z narkotykami zwiększa się z roku na rok. 

Pomimo, iż w naszym kraju istnieje około trzysta organizacji niosących pomoc dla 

ludzi zagrożonych uzależnieniem, to nadal w pewnym stopniu wykazujemy dużą 

bezradność, którą niwelować mogą jedynie długofalowe i systematyczne działania. 

Dlatego też cel główny niniejszego Programu jest kontynuacją ubiegłorocznego celu  

i stanowi:  

„Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów 

społecznych i zdrowotnych”.  

 

 Do celów szczegółowych zaliczamy przede wszystkim: 

1) Działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej; 

2) Dostęp do bezpłatnej oferty pomocowej dla osób uzależnionych bądź 

eksperymentujących z środkami odurzającymi; 

3) Zwiększanie wiedzy i świadomości mieszkańców naszego miasta na temat 

zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem środków 

psychoaktywnych. 

 

II. GRUPY DOCELOWE 

 

 Program Przeciwdziałania Narkomanii stworzony został z myślą o wszystkich 

mieszkańcach naszego miasta – zwłaszcza z punktu widzenia działań 

profilaktycznych. Jednakże jest on również skierowany do osób bądź rodzin 

zagrożonych uzależnieniem lub współuzależnieniem od środków odurzających –  

w tego typu przypadkach pomocą służy Punkt Konsultacyjny  „Pomarańczowa Linia”. 

Realizatorami Programu są: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pogotowie 

Opiekuńcze  

w Piotrkowie Trybunalskim, Komenda Straży Miejskiej, Komenda Miejska Policji oraz 

media lokalne. 



III. DZIAŁANIA 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 

1.1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia” dla dzieci 

eksperymentujących z środkami psychoaktywnymi i ich rodzin. 

 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 

sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych 

2.1. Prowadzenie lokalnych działań informacyjno – edukacyjnych, związanych z 

profilaktyką uzależnień, w tym prowadzenie medialnego systemu informacji o 

działaniach podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 

2.2. Finansowanie kosztów diagnoz. 

 

3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii 

3.1. Wspieranie działalności  osób  fizycznych oraz organizacji pozarządowych 

działających na terenie miasta podejmujących działania z zakresu 

reintegracji społecznej. 

 

4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, 

pomocy psychospołecznej i prawnej. Powyższe działanie, będzie 

realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok - w punkcie V, 

zadanie 2” 

 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 

środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej  



i kontraktu socjalnego. Powyższe działanie będzie realizowane przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

IV. REZULTATY I PRODUKTY 

  

               Do rezultatów twardych zaliczamy:  

- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia”, skierowanego do 

osób bądź rodzin borykających się z problemem uzależnienia od środków 

odurzających; 

- prowadzenie lokalnych działań informacyjno – edukacyjnych związanych z 

tematyką uzależnień, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy 

mieszkańców naszego miasta w kwestiach dotyczących m.in. tego, gdzie należy 

udać się po pomoc w przypadku, gdy w naszej rodzinie pojawi się problem związany 

z zażywaniem substancji psychoaktywnych. 

 

V. BUDŻET PROGRAMU  - zgodny z planem finansowym  miasta na 2012 rok. 

 

 
Lp. 

 
Zadania 

Realizatorzy  
i partnerzy 

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem. 

1.1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego „Pomarańczowa 
Linia” dla dzieci eksperymentujących z środkami 
psychoaktywnymi i ich rodzin 

 
Pogotowie Opiekuńcze 

 
 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych  

 

 
 

2.1. 

Prowadzenie lokalnych działań informacyjno – 
edukacyjnych, związanych z profilaktyką uzależnień, w tym 
prowadzenie medialnego systemu informacji o działaniach 
podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów 
uzależnień 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

media lokalne 

 

2.2. Finansowanie kosztów diagnoz Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
Zdrowia i Pomocy Społecznej 

 

3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

 
 

3.1. 

Wspieranie działalności osób fizycznych  
oraz organizacji pozarządowych działających  
na terenie miasta podejmujących działania                                                                
z zakresu reintegracji społecznej 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej, 
Straż Miejska i Komenda 

Miejska Policji, Areszt 
Śledczy, Noclegownia 

 
 
 



Koszt realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na 2012 rok  wynosi  80.000,00 zł. 

 

VI. KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU 

 

1) Podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych 

projektów składają sprawozdanie Pełnomocnikowi Prezydenta 

Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej opracowane na 

podstawie informacji przedłożonych przez jednostki realizujące 

Program do końca stycznia za rok poprzedni. 

2) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej składa sprawozdanie Prezydentowi Miasta z 

realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego do końca lutego za rok poprzedni.  

3) Prezydent Miasta składa sprawozdanie z realizacji Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego Radzie Miasta do 31 marca za rok poprzedni. 


