
Uchwała Nr 271/XXII/2016 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia  25 sierpnia 2016 r. 
 

 

w sprawie zmiany Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta  

                 Ciechanowa na 2016 rok. 

 

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

(tekst jednolity: Dz. U z  2016 r. poz. 224 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity:  Dz. U z 2016 r.,   poz. 446), 

Rada Miasta uchwala, co następuje: 

     

 

§ 1. 

 

W załączniku do Uchwały Nr 166/XV/2015  Rady Miasta Ciechanów z dnia 23.12.2015  roku 

w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. dla miasta 

Ciechanowa wprowadza się następujące zmiany : 

 

1. Nazwa zadania:  Punkt  I, II  otrzymuje brzmienie: 

 

Punkt Konsultacyjny dla rodzin z problemem narkomanii  oraz zagrożonych tym 

zjawiskiem”         -  22 000 zł.  

 

 W punkcie tym realizowane będą: konsultacje psychologiczne z dziećmi i młodzieżą z 

 grup ryzyka a także ich rodzicami. Prowadzone będą spotkania informacyjno - 

 edukacyjne z osobami eksperymentującymi z narkotykami oraz członkami ich rodzin. 

 Prowadzone będzie poradnictwo rodzinne. 

       W punkcie tym finansowane będą także: 

 warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii realizowane wśród uczniów szkół 

podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Ciechanowa,  

 grupa wsparcia dla rodziców z problemem uzależnionego dziecka / spotkania 

psychoedukacyjne z rodzicami, 

 konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin.  

 w/w zadania będą realizowane przez terapeutę uzależnień.                                         

 zakup materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów oraz grupy wsparcia.   

 

2. Nazwa zadania:  Punkt III  otrzymuje brzmienie: 

Miejski Tydzień Profilaktyki      -  15.000 zł.                      

                                                   

W ramach Tygodnia Profilaktyki we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych 

realizowane będą programy z zakresu profilaktyki narkomanii z uwzględnieniem 

problematyki dopalaczy (pokazy multimedialne, koncerty profilaktyczne, przedstawienia  

teatralne itp.)   

Wśród młodzieży ogłaszane będą konkursy nt. w/w problematyki. Inicjatywa będzie 

podsumowaniem podejmowanych w ciągu roku działań z zakresu  

profilaktyki narkomanii (w/w działania będą finansowane z niniejszego punktu). 

 Warsztaty, psychoedukacja, koncerty dot. przeciwdziałania cyberprzemocy,  



       narkomanii itp.             -   10.000 zł.                                                           

   

Dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z dziedziny narkomanii.  -    3.000 zł. 

Szkolenia będą adresowane do tych grup zawodowych, które w swojej pracy mają 

kontakt z dziećmi i młodzieżą (pedagodzy, wychowawcy klasowi, nauczyciele, 

realizatorzy zajęć opiekuńczo - wychowawczych). Duży nacisk zostanie położony na 

problematykę dopalaczy.                                                                                                  

Zakup art. spożywczych z przeznaczeniem na poczęstunek podczas realizacji 

specjalistycznych szkoleń dla grup zawodowych.       

  

 

                                                          

§ 2. 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

       Leszek Goździewski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


