
UCHWAŁA Nr XXIII/159/2016 

 

RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH 

 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

 

 

w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 

 

Na podstawie 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 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 

224 ze zmianami) 

 

Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W celu realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii przyjmuje się: 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, stanowiący załącznik do 

uchwały. 

 

§ 2. Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom realizuje 

zadania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.01.2017 do 31.12.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr XXIII/159/2016 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

NA ROK 2017 

 

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia realizację zarówno 

działań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu gminnym. Ustawodawca wskazał 

zarówno zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii – zwanego dalej „Programem”, jak i środki na realizację tych 

zadań.  

 

I. Opis problemu: 
Narkomania nie jest tylko tragedią dla ludzi uzależnionych i ich rodzin, ale również 

problemem społecznym. Stąd też podejmowane są wysiłki zmierzające do zwalczania 

i zapobiegania narkomanii. Źródłem danych na temat rozpowszechniania konsumpcji 

narkotyków są przede wszystkim badania ankietowe prowadzone przez OBOP (Ośrodek 

Badania Opinii Publicznej) i ESPAD (Europejskie Szkolne Badania Ankietowe) oraz dane 

statystyczne z instytucji leczących osoby uzależnione od narkotyków. Narkomania jest 

chorobą, która wymaga od osób uzależnionych udziału w ambulatoryjnych programach 

leczenia bądź w stacjonarnych ośrodkach rehabilitacyjnych. W niektórych przypadkach 

wymagane jest odtrucie organizmu, by móc rozpocząć leczenia. Ponieważ efektywność 

leczenia osób uzależnionych od narkotyków jest mała na całym świecie, a więc także  

i w Polsce, a ryzyko wystąpienia różnego rodzaju poważnych szkód zdrowotnych znacząco 

wzrasta, zasadnym jest prowadzenie i finansowanie programów redukcji szkód oraz 

programów rehabilitacyjnych. Jednakże najważniejszym elementem procesu przeciwdziałania 

narkomanii jest profilaktyka prowadzona w środowisku lokalnym.  

W ostatnich latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami 

odurzającymi, substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazywanymi 

narkotykami. Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest w obserwowanym wzroście ich 

występowania  i dostępności. Informacje te potwierdzają różnorodne badania, wynika z nich, 

że coraz więcej uczniów ma kontakt z narkotykami. Stosunkowo łatwa dostępność 

i obniżające się (szczególnie tzw. "miękkich narkotyków) ceny spowodowały, że skala 

zagrożenia wciąż rośnie. Obniżył się wiek (10-12 lat) pierwszych kontaktów z narkotykami 

lub innymi substancjami o podobnym działaniu. 

Z informacji uzyskanych od policji wiadomo, że problem narkotyków na naszym terenie się 

pojawia.  Szkoły  i Ośrodek Pomocy Społecznej nie odnotowały występowania tego zjawiska 

na terenie naszej gminy. 

Mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza 

profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków, a w ostatnim 

czasie także dopalaczy. 

W związku z tym opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 

 



II. Cele Programu: 
Ustala się następujące główne cele i zadania Programu: 

1) minimalizowanie problemów społecznych i zdrowotnych związanych  

z przeciwdziałaniem uzależnieniom, szczególnie poprzez: 

a) prowadzenie działań profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki 

szkolnej i rodzinnej; 

b) prowadzenie działań terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem terapii 

indywidualnej i grupowej, 

c) współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych realizujących zadania gminne z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 

2) podniesienie kwalifikacji i kompetencji grup zawodowych mających styczność 

z osobami eksperymentującymi i uzależnionymi od narkotyków. 

 

 

III. Zadania Programu: 
Ustala się następujące szczegółowe zadania Programu i planowane do realizacji działania: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, poprzez: 

a) prowadzenie poradnictwa dla osób eksperymentujących, uzależnionych oraz 

używających narkotyków w sposób szkodliwy. 

b) upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych 

oraz używających narkotyków w sposób szkodliwy. 

c) upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia  

i profilaktyki narkomanii, szczególnie w placówkach oświatowych. 

 

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

psychospołecznej i prawnej, poprzez: 

a) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin, które pod kierunkiem terapeuty uczą się radzić 

sobie z uzależnieniem występującym w rodzinie. 

b) wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do 

rodzin, w których występuje problem uzależnień oraz przemocy. 

 

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, poprzez: 

a) wspieranie programów, skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka: ze środowisk 

marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci 

i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

b) wspieranie szkolnych programów profilaktyki w zakresie działań ukierunkowanych na 

przeciwdziałanie uzależnieniom. 

c) wspieranie realizacji programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia,  

w szkołach i innych placówkach pracujących na rzecz dzieci i młodzieży na terenie 

Gminy Rakoniewice. 

d) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje  

w zakresie przeciwdziałania narkomanii i pomocy psychologicznej. 

e) upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia 

i profilaktyki narkomanii, szczególnie w placówkach oświatowych. 



f) organizowanie i udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych dotyczących 

promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy. 

 

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

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, poprzez: 

a) organizowanie spotkań, konferencji i debat sprzyjających zawiązywaniu lokalnej koalicji 

w celu przeciwdziałania narkomanii, 

b) organizowanie szkoleń i spotkań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości 

dotyczącej problemów narkotykowych i mechanizmów uzależnień, w tym wspieranie 

wczesnej interwencji. 

 

 

IV. Sposoby realizacji 

Realizacje Programu przeciwdziałania narkomanii prowadzi Burmistrz Rakoniewic poprzez 

Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. 

 

 

V. Źródło finansowania Programu 

1. Źródłem finansowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii są środki 

finansowe budżetu Gminy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w wysokości 3000 zł. 

2. Wydatki na zadania zawarte w programie klasyfikuje się w planie budżetowym Gminy 

Rakoniewice na rok 2017 w dziale 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85153 – 

Przeciwdziałanie narkomanii. 

 

 

VI. Odbiorcy: 

 rodzice, 

 dzieci i młodzież z placówek oświatowych gminy Rakoniewice, 

 dzieci i młodzież ,dorośli z grupy ryzyka, 

 osoby zajmujące się działalnością w obszarze profilaktyki, 

 

VII. Realizatorzy: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, 

 Szkoły z terenu gminy, 

 Podstawowa Opieka Zdrowotna, 

 Posterunek Policji w Rakoniewicach, 

 Organizacje Pozarządowe z terenu gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XXIII/159/2016 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok 

 

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

narkomanii (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

Program ten ma na celu zwiększenie oferty profilaktycznej dla młodzieży szkolnej 

potencjalnie zagrożonej uzależnieniem oraz pomocy psychospołecznej i prawnej. 

Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej wśród młodzieży szkolnej. Monitoring  

i opracowanie diagnozy problemów narkotykowych w gminie. 

W 2016 r. przeprowadzona została przez Centrum Działań Profilaktycznych z Gdowa 

,,Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych”. Wynika z niej, że 

popularnymi używkami na terenie gminy nie są dopalacze oraz narkotyki.  

Uczniowie potwierdzają, że dopalacze nie są produktem w 100% zlikwidowanym z polskiego 

rynku. Co gorsze dzieci mają do nich dostęp. 1% uczniów szkoły podstawowej oraz 6% 

gimnazjalistów przyznało się do spróbowania dopalaczy.  

Pomimo tego, że odsetek uczniów sięgających po dopalacze nie jest wysoki, niepokojący jest 

fakt dostępności tych substancji. Wymaga ten problem więc dalszych działań 

profilaktycznych. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 


