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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2012 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 124) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje: 

§ 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. zwany dalej "Programem" 
określa szczegółowe cele i zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii na terenie 
Gminy Siemyśl w 2013 r. 

§ 2. Program stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na lata 2011 - 2015. 

§ 3. Cele i zadania Programu: 

1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, 
młodzieży, rodziców, a w szczególności: 

a) wdrażanie profesjonalnych programów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów, 

b) działalność profilaktyczno - edukacyjna skierowana do rodziców, nauczycieli, 
wychowawców, 

c) organizowanie dla uczniów konkursów tematycznych promujących zdrowy styl życia, 

d) rozszerzenie programów zajęć psychoprofilaktycznych dla młodzieży o różne formy 
sportowo - turystyczne, 

e) prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki przeciwnarkotykowej w szkołach; 

2) realizacja zadań wynikających z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii, a w szczególności: 

a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, 

c) prowadzenie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

d) 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. 

§ 4. Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu. 

§ 5. Środki na realizację Programu pochodzą w pełni z opłat pobieranych przez Gminę 
Siemyśl od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 
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