-projekt uchwały-

UCHWAŁA NR ……………..
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia ….. grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz.U. 2015r., poz. 1515) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2012r. poz. 124 ze zm.) Rada Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego na 2016 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
od 1 stycznia 2016 roku.

życie

z dniem

podjęcia

z mocą

obowiązującą

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (t.j. Dz. U. 2012r. poz. 124 ze zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy
do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują m.in.:
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.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1,
opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej
„Gminnym Programem”, uwzględniając zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 1–3 oraz
kierunki działań wynikające z Krajowego Programu. Gminny Program stanowi część
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
3. Gminny Program uchwala rada gminy.

