Uchwała Nr XXXVI/305/20
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie : Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta
Nowej Soli na lata 2021 - 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050),
a także zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia o którym mowa w art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2365
ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, na terenie Miasta Nowej Soli
na lata 2021 - 2024.
§ 2. 1. Celem programu jest:
1) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych używaniem
narkotyków oraz związanych z tym problemów,
2) upowszechnianie wiedzy dotyczącej przeciwdziałania narkomanii oraz skutków
zdrowotnych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych,
3) zapobieganie i ograniczanie używania substancji psychoaktywnych przez
społeczeństwo, a w szczególności przez dzieci i młodzież szkolną,
4) wspomaganie działalności szkół, instytucji, stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5) wspomaganie reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od
substancji psychoaktywnych.
2. Zadania programu zostały określone na podstawie:
1) Sporządzonej diagnozy problemów uzależnień i zasobów umożliwiających
prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej w mieście. / załącznik nr 1/
2) Zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.
§ 3. Zadaniami programu są:
1.

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

Cele:
-

poszerzenie oferty pomocowej dla osób uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem,
zwiększenie świadomości społecznej nt. leczenia osób uzależnionych od
substancji psychoaktywnych,
informowanie o istniejących formach pomocy dla osób uzależnionych i
zagrożonych uzależnieniem,

-

utrwalanie postaw abstynenckich osób uzależnionych od środków
psychotropowych, narkotyków i dopalaczy,
poprawa warunków socjalno-społecznych osób uzależnionych,
podniesienie kompetencji osób pracujących z osobami uzależnionymi i
zagrożonymi uzależnieniem.

1) Finansowanie programów profilaktyki selektywnej i wskazującej, między innymi
takich jak „FreD goes net”, „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” i innych,
adresowanych do młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, praktykujących z
narkotykami lub innymi substancjami psychoaktywnymi oraz tzw. „dopalaczami” na
terenie miasta.
2) Finansowanie prowadzenia terapii grupowej i indywidualnej dla osób uzależnionych
w placówkach lecznictwa odwykowego na terenie miasta.
3) Finansowanie i organizacja prowadzenia pomocy terapeutycznej i psychologicznej
dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem, w placówkach lecznictwa odwykowego na
terenie miasta.
4) Wspieranie działalności organizacji i instytucji realizujących programy terapii
indywidualnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz dla
problemowych użytkowników narkotyków i tzw. „dopalaczy”, w tym doposażenie
placówek lecznictwa odwykowego.
5)
Wspieranie tworzenia grup samopomocowych dla osób uzależnionych od
narkotyków, zagrożonych uzależnieniem oraz członków ich rodzin przy
stowarzyszeniach trzeźwościowych i placówkach lecznictwa odwykowego na terenie
miasta.
6) Pomoc w finansowaniu realizacji programów rehabilitacyjno - terapeutycznych i
programów leczenia odwykowego.
7) Organizacja i współfinansowanie szkoleń dla osób pracujących w placówkach
lecznictwa odwykowego oraz osób pracujących z osobami uzależnionymi.
Uczestnicy:
- osoby uzależnione, problemowi użytkownicy lub osoby zagrożone uzależnieniem,
- młodzież z grup podwyższonego ryzyka,
- pracownicy placówek lecznictwa odwykowego i organizacji działających na rzecz
przeciwdziałania narkomanii.
Realizatorzy:
- placówki lecznictwa odwykowego działające na terenie Nowej Soli.
- Terapeuci uzależnień i psycholodzy pracujący w placówkach lecznictwa
odwykowego w Nowej Soli.
- Organizacje pozarządowe działające w zakresie lecznictwa odwykowego.
Termin realizacji: lata 2021 – 2024
Wskaźniki oceny wykonania zadania:
- liczba placówek lecznictwa odwykowego na terenie miasta,
- liczba stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania
uzależnieniom,

-

liczba osób korzystających z pomocy terapeutycznej grupowej i indywidualnej,
liczba osób uczestniczących w pomocy psychologicznej,
liczba osób uczestniczących w programach rehabilitacyjnych,
liczba zorganizowanych szkoleń i przeszkolonych osób.

2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej.

Cele:
-

-

zwiększenie dostępności oferty pomocowej (wsparcia psychologicznego i
prawnego) dla osób z rodzin z problemem uzależnienia od substancji
psychoaktywnych,
zwiększenie świadomości rodzin o formach pomocowych na terenie miasta,
kształtowanie podstaw abstynenckich wśród młodzieży zagrożonej
narkomanią,
zminimalizowanie występowania syndromu współuzależnienia wśród członków
rodzin osób uzależnionych,
podniesienie kompetencji osób pracujących z osobami uzależnionymi i
zagrożonymi uzależnieniem,
zwiększenie oferty pomocowej dla dzieci z rodzin osób uzależnionych.

Zadanie będzie realizowane poprzez:
1) Kontynuację pracy Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Przeciwdziałania
Narkomanii przy ul. Jaracza 1 w Nowej Soli.
2)
Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, socjalnego,
pedagogicznego i prawnego, w zakresie narkomanii w punkcie konsultacyjno –
informacyjnym przeciwdziałania narkomanii oraz w innych instytucjach na terenie
miasta.
3) Prowadzenie poradnictwa i pomocy terapeutycznej dla dzieci, młodzieży i rodziców w
zakresie nadużywania mediów i urządzeń cyfrowych.
4) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z
problemem uzależnienia.
5) Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zajęć opiekuńczo- wychowawczych
dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem i przemocą domową.
6)
Prowadzenie konsultacji psychologicznych w szkołach dla uczniów szkół
podstawowych oraz dla ich rodziców, jak również nauczycieli i pedagogów.
7) Udostępnianie rodzicom narkotestów pomocnych w diagnozowaniu osób (głównie
dzieci w rodzinie) praktykujących z substancjami psychoaktywnymi. Udostępnianie
narkotestów, także dla rodzin zagrożonych uzależnieniem przy współpracy z
pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny.
8) Współpraca z instytucjami na terenie miasta zajmującymi się przeciwdziałaniem
narkomanii.
9) Udostępnianie i tworzenie własnych materiałów informacyjno – edukacyjnych z
zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz form pomocy na terenie miasta.

10) Organizacja i współfinansowanie szkoleń dla osób pracujących z dziećmi i
młodzieżą z rodzin zagrożonych uzależnieniem.
11) Podniesienie kwalifikacji osób pracujących z rodzinami zagrożonymi uzależnieniem
od substancji psychoaktywnych.
Uczestnicy:
- uczniowie, rodzice i wychowawcy,
- młodzież z grup podwyższonego ryzyka,
- osoby wymagające wsparcia psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego i
prawnego,
- asystenci rodziny oraz pracownicy socjalni,
- osoby korzystające z pomocy w punkcie informacyjno – konsultacyjnym.
Realizatorzy:
- placówki lecznictwa odwykowego na terenie miasta,
- Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Przeciwdziałania Narkomanii przy ul. Jaracza 1 w
Nowej Soli,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Soli,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli,
- Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli,
- Komenda Straży Miejskiej w Nowej Soli,
- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Soli,
- organizacje na terenie miasta zajmujące się przeciwdziałaniem narkomanii.
Termin realizacji: lata 2021 - 2024
Wskaźniki oceny wykonania zadania:
- liczba osób, które skorzystały z pomocy w punktach konsultacyjnych,
- liczba członków rodzin korzystających z pomocy w placówkach lecznictwa
odwykowego,
- liczba porad udzielonych w punktach i placówkach,
- liczba dzieci korzystających z zajęć socjoterapeutycznych,
- liczba placówek wsparcia dziennego i dzieci uczęszczających,
- liczba wydanych narkotestów,
- liczba udostępnianych i utworzonych materiałów informacyjno – edukacyjnych.
- liczba przeprowadzonych rozmów interwencyjno - wspierających przez członków
Komisji RPA z członkami rodzin osób uzależnionych,
- liczba przeprowadzonych szkoleń dla osób pracujących z rodzinami zagrożonymi
uzależnieniem.

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
socjoterapeutycznych.

opiekuńczo

-wychowawczych

i

Cele :
-

promocja zdrowego stylu życia wolnego od substancji psychoaktywnych,
opóźnianie wieku inicjacji narkotykowej wśród dzieci i młodzieży,
zminimalizowanie zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży,
podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży oraz rodziców nt. szkodliwości
zażywania substancji psychoaktywnych, w tym także NSP (tzw. dopalaczy).

Zadanie będzie realizowane poprzez:
1) Finansowanie i realizacja wśród uczniów szkół podstawowych i przedszkoli
programów profilaktycznych rekomendowanych przez KBPN o potwierdzonej
skuteczności w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
2) Organizacja i finansowanie szkoleń oraz finansowanie szkoleń osób na
realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych przez Krajowe Biuro
Przeciwdziałania Narkomanii.
3) Finansowanie i realizacja profilaktycznych programów autorskich oraz
prewencyjnych mających na celu poprawę zdrowia psychicznego wśród dzieci i
młodzieży oraz zwiększenie ich wiedzy na temat skutków zażywania substancji
psychoaktywnych, w tym NSP tzw. „dopalaczy”.
4) Organizacja i współfinansowanie imprez profilaktycznych,
sportowo – rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży.

integracyjnych,

5) Prowadzenie w szkołach zajęć pozalekcyjnych (w tym także doposażenie zajęć)
sportowo - rekreacyjnych, turystycznych, plastycznych, teatralnych, filmowych i
terapeutycznych EEG Biofeedback, kulturystycznych oraz innych kół
zainteresowań dla uczniów szkół podstawowych na terenie miasta.
6) Edukacja publiczna poprzez rozpowszechnianie i propagowanie materiałów
informacyjnych i profilaktyczno – edukacyjnych dotyczących zjawiska narkomanii,
uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w
placówkach oświatowych i środowisku lokalnym.
7) Wspieranie działalności młodzieży w szkołach ponadpodstawowych działających
na terenie miasta, w zakresie upowszechniania wiedzy nt. uzależnienia,
szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych i tzw. „dopalaczy” oraz
problemu narkomanii.
8) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób realizujących zadania profilaktyczno
– edukacyjne w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności:
a) nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
b) pracowników instytucji, placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic,
c) grup zawodowych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania
narkomanii.

9) Finansowanie i realizacja warsztatów rodzicielskich nt. zwiększenia świadomości
rodzicielskiej oraz nauki umiejętności rozwiązywania problemów rodzinnych.
10) Realizacja warsztatów edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych
oraz dla ich rodziców prowadzonych przez terapeutę uzależnień w zakresie
przeciwdziałania narkomanii oraz nauki radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
11) Finansowanie realizacji zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży
zagrożonych nadużywaniem mediów i urządzeń cyfrowych.
12) Uczestnictwo w kampaniach profilaktycznych ogólnopolskich na rzecz
przeciwdziałania narkomanii a także przeciwdziałania uzależnieniom
behawioralnym.
Uczestnicy:
- uczniowie nowosolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dzieci z nowosolskich przedszkoli w Nowej Soli
- liderzy młodzieżowej grupy przeciwdziałania narkomanii,
- nauczyciele i pedagodzy szkolni, wychowawcy w przedszkolu,
- realizatorzy programów, wolontariusze.
Realizatorzy:
- Szkoły Podstawowe, przedszkola i szkoły ponadpodstawowe.
- Młodzieżowa Grupa Liderów.
- Szkolne świetlice opiekuńczo – wychowawcze.
- Świetlice środowiskowe/ placówki wsparcia dziennego.
- Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Przeciwdziałania Narkomanii.
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Soli.
- Komenda Powiatowa Policji.
- Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Sanepid Nowa Sól.
- Organizacje pozarządowe.
Termin realizacji: lata 2021 - 2024
Wskaźniki oceny wykonania zadania:
- liczba uczniów objętych działaniami profilaktycznymi,
- liczba dzieci przedszkolnych objętych działaniami,
- liczba zrealizowanych programów,
- liczba zorganizowanych imprez,
- liczba rozpowszechnionych materiałów,
- liczba liderów młodzieżowych działających w szkołach,
- liczba przeszkolonych i przygotowanych osób do podejmowania działań
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
Cele :

- zaangażowanie społeczności lokalnej, instytucji i organizacji pozarządowych
w realizację zadań gminnego programu,
- tworzenie lokalnej koalicji na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień,

Zadanie będzie realizowane poprzez:
1) Wspieranie finansowe i merytoryczne instytucji i stowarzyszeń zajmujących się
profilaktyką, socjoterapią i rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie Miasta
Nowa Sól.
2) Wspieranie i doposażenie placówek lecznictwa odwykowego, w tym oddziałów
dziennych i całodobowych w zakresie zakupu wyposażenia oraz materiałów
profilaktyczno – edukacyjnych.
3) Organizowanie wspólnie z nowosolskimi stowarzyszeniami trzeźwościowymi i
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji festynu rodzinnego pn.„Nowosolski Dzień
Profilaktyki” dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta.
4) Prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych, w
tym ulotki, informatory, plakaty z treściami informacyjno – profilaktycznymi dotyczącymi
problemów uzależnień dla określonych grup adresatów (m.in. kierowców, sprzedawców,
pracowników służby zdrowia, klientów punktów konsultacyjnych).
5) Cykliczne badania oraz systematyczne monitorowanie problemów uzależnień / np.
palenia tytoniu, picia alkoholu, przemocy / poprzez badania ankietowe, wywiady i
pozyskiwanie danych źródłowych, a także statystycznych z instytucji państwowych i
samorządowych, zakładów lecznictwa odwykowego i stowarzyszeń działających na
terenie Miasta Nowej Soli.
6) Współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii i promocji zdrowego stylu życia, w tym także budowanie bazy
podmiotów, służących przeciwdziałaniu uzaleznieniom.
7) Współfinansowanie programów środowiskowych realizowanych przez organizacje
pozarządowe zajmujące się lecznictwem odwykowym w zakresie narkomanii na
terenie miasta.
Uczestnicy:
- osoby wykluczone z życia społecznego,
- mieszkańcy miasta Nowa Sól,
- instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne realizujące
zadania gminnego programu,
- instytucje państwowe i samorządowe, organizacje pozarządowe, placówki
lecznictwa odwykowego i inne zajmujące się rozwiązywaniem problemów uzależnień.
Realizatorzy:
- Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
- Placówki oświatowe i wychowania na terenie miasta.

- Sąd Rejonowy, Komenda Powiatowa Policji i Komenda Straży Miejskiej,
- Sanepid, poradnie i placówki lecznictwa odwykowego,
- Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli,
- organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia i inne.
Termin realizacji: lata 2021 - 2024
Wskaźniki oceny wykonania zadania:
- liczba wydanych materiałów informacyjno - edukacyjnych,
- liczba osób uczestniczących w programach terapeutycznych,
- liczba osób korzystających z wsparcia psychologiczno – psychiatrycznego,
- liczba osób biorących udział w zadaniach i imprezach organizowanych przez
instytucje i organizacje pozarządowe,
- liczba organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz przeciwdziałania
uzależnieniom.
5. Pomoc społeczna 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

Cele:
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków,
- reintegracja społeczna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Podejmowane działania:
1) Dofinansowanie programów integracji społecznej, realizowanych w instytucjach na
terenie miasta dla osób uzależnionych po zakończonym programie psychoterapii, w
zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach lecznictwa odwykowego na terenie
miasta.
2) Wspieranie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od
substancji psychoaktywnych po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego po przez:
a) bezpłatne i dobrowolne kontynuowanie rozpoczętego procesu terapeutycznego
w formie terapii grupowej, grupy wsparcia AN lub programu korekcyjno –
edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
b) zapewnienie noclegów w noclegowni miejskiej na obowiązujących zasadach,
c) pomoc w dożywianiu w formie jednego gorącego posiłku dziennie na
obowiązujących zasadach w MOPS Nowa Sól.
d) pomoc finansowa z MOPS na niezbędne bieżące potrzeby życiowe /żywność,
leki, odzież i opłaty / na obowiązujących zasadach.
e) podopieczny ma możliwość zawarcia z pracownikiem socjalnym MOPS
kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu wychodzenia z
bezdomności.
3) Współpraca z Noclegownią Miejską w Nowej Soli celem zapewnienia miejsca dla
osób bezdomnych uzależnionych od substancji psychoaktywnych w formie dziennego
pobytu dla osób bezdomnych w okresie zimowym. Zapewnienie również pomocy

terapeutycznej dla osób przebywających w Noclegowni oraz korzystających z
dziennego pobytu w okresie zimowym.
4) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez roboty publiczne i prace użytecznie
społeczne oraz tworzenie warunków do utrzymywania abstynencji i udzielania pomocy
psychologicznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po
zakończonej terapii w placówce lecznictwa odwykowego.
5) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Soli w zakresie
pomocy społecznej i integracji osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Uczestnicy:
- osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych,
- osoby bezdomne i wykluczone społecznie,
- osoby zatrudnione przez Urząd Miasta na prace użyteczne społecznie.
Realizatorzy:
-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli.
Kuratorzy Sądu Rejonowego.
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli.
Urząd Miasta Nowa Sól,
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Soli.

Termin realizacji: lata 2021 - 2024
Wskaźniki oceny wykonania zadania:
- liczba osób korzystających z wsparcia psychologiczno - psychiatrycznego,
- liczba zawartych kontraktów,
- liczba osób i rodzin z problemem narkomanii korzystających z pomocy MOPS,
- liczba osób bezdomnych zarejestrowana w Noclegowni Miejskiej,
- liczba osób zatrudnionych przez Urząd Miasta do robót publicznych.
§ 4. Finansowanie Gminnego Programu dokonywane będzie w ramach środków z tytułu
wpływów do budżetu Urzędu Miejskiego za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Szczegółowe plany wydatków dotyczące realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na poszczególne lata zostaną określone
w Dziale 851 Rozdział 85153 w Budżecie Miasta Nowa Sól.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli

Uzasadnienie
do projektu uchwały

w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
Miasta Nowej Soli na lata 2021 - 2024.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) Rada Miejska uchwala gminny program
przeciwdziałania narkomanii. Program zawiera zadania własne gminy wymienione w
wyżej cytowanej ustawie oraz zadania dla gmin zawarte w Narodowym Programie
Zdrowia na lata 2016 – 2020.
Uchwała określa cele i szczegółowe zadania oraz wskazuje uczestników programu
jak i instytucje, podmioty oraz osoby realizujące zadania programu, jakie będą
realizowane w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w latach 2021
– 2024 na terenie Miasta Nowa Sól. W programie wskazano również wskaźniki oceny
realizacji programu jak również zakres monitorowania problemu narkomanii na terenie
Miasta Nowa Sól.
Realizacja zadań wymienionych w programie jest finansowana ze środków
uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia przez gminę na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2024 rok
został pozytywnie przyjęty przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Nowa Sól - Miasto na lata 2021- 2024 jest w pełni zasadne.

Nowa Sól, dnia 11 grudnia 2020 r.

