
 

UCHWAŁA   Nr  IV/18/15 

RADY GMINY SIEMKOWIC E 

z dnia 27 lutego 2015 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 

 

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

Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z 2011 r. i Nr 117, poz. 678, z 2015 r. poz. 28) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 

i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)    uchwala się , co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się   Gminny Program Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2015 ,stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

                                                                                                                                

Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Moryń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 



                                                                                                               Załącznik  

                                                                                                               do uchwały nr IV/18/15 

                                                                                                                   Rady Gminy Siemkowice 

                                                                                                               z dnia 27 lutego 2015 

 

GMINNY PROGRAM  

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemkowice opracowany został w oparciu 

o art. 10 ust. 3 Ustawy z 29  lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ) 

w związku z art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ),  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi część gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych i uwzględnia zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Wstęp 

  

 Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń 

zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i staje się poważnym problemem 

społecznym. Jest dużym ryzykiem dla zdrowia psychicznego i fizycznego, poza tym wiąże się 

z problemami społecznymi takimi jak; ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, bezdomność generuje 

również zachowania kryminalne. 

Narkomania powstaje na skutek zanikania tradycyjnych więzi społecznych, zwłaszcza 

rodzinnych oraz osłabienia funkcji wychowawczej rodziny i szkoły. Jest niepokojącym przejawem 

trudności dojrzewania psychospołecznego a zwłaszcza emocjonalnego młodych ludzi.        

       Używanie narkotyków jest nielegalne i często ukrywane, trudno jest zatem ocenić rozmiar 

występowania tego zjawiska oraz związanych z nim niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. 

Młodzi ludzie mają dość beztroski stosunek do problemu używania narkotyków i zjawiska 

narkomanii.  Nadal jest moda na zażywanie substancji uzależniających, traktowanych jako element 

zabawy, relaksu, rozrywki, pomocy w nauce, wspomagania przeżyć i doznań. Młodzież nie zdaje 

sobie sprawy z wartości tego, co tracą w następstwie uzależnienia . 

Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania rozwoju lub 

ograniczania skali zjawisk uznanych za niekorzystne i dolegliwe społecznie. Z tego względu jest 

znacznie bardziej opłacalna niż kosztowne działania naprawcze.  

       

Działania profilaktyczne to również wspieranie młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw 

osobowościowych. To uczenie umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek jest 

poddany presji otoczenia. Ważnym i nieodzownym elementem profilaktyki jest wspieranie rodziny 

w jej działaniach wychowawczych. 

 Podstawą prawną do działań w tym zakresie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r 

o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa precyzuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, 

które należą do zadań własnych gmin i mają być realizowane z uwzględnieniem potrzeb lokalnych. 

w tym obszarze ustawa łączy się z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

  Aktem prawnym, na podstawie, którego prowadzi się realizację działań na szczeblu lokalnym 

jest gminny program przeciwdziałania narkomanii. 

 

 

 



I.  Cele Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

1. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom poprzez 

ograniczenie dostępu do substancji narkotycznych, a przede wszystkim przez pracę 

profilaktyczną w środowisku lokalnym.  

2. Dostarczanie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom (m.in. nauczycielom pedagogom 

szkolnym, rodzicom) zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią, 

informowanie o dostępnych formach pomocy. 

3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych. 

4. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, rodzinom dotkniętym ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym oraz integracja tych osób ze środowiskiem lokalnym 

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

II . Podmioty współpracujące w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są realizowane poprzez: 

       1) Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 2) Szkoły z terenu gminy; 

 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

       4)  Policję; 

       5) Ośrodki zdrowia z terenu gminy; 

       6) Psychologów i terapeutów. 

Współpraca wyżej wymienionych podmiotów polegać będzie przede wszystkim na: 

       1) wymianie informacji w zakresie występowania zjawiska narkomani na terenie gminy  

           oraz  możliwości uzyskania pomocy przez osoby uzależnione bądź zagrożone  

           uzależnieniem  oraz członków ich rodzin; 

      2) podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych społeczności lokalnej w     

          przedmiotowym zakresie; 

      3)  udzielaniu oraz korzystaniu ze wsparcia merytorycznego w przedmiocie zagadnień  

          dotyczących  narkomanii. 

 

III. Zadania 

 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci 

i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii: 

 

1) Dofinansowanie spotkań, prelekcji, warsztatów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania 

problemów związanych z narkomanią wśród dzieci i młodzieży w szkołach z terenu gminy 

Siemkowice, zwiększających wiedzę na temat środków odurzających, negatywnych skutków 

zdrowotnych i społecznych; 

2) Prowadzenie spotkań nastawionych na rozwijanie osobowości młodego człowieka w kierunku 

nabywania umiejętności radzenia sobie z problemami i presją otoczenia; 

3) Dofinansowanie spektakli dla dzieci i młodzieży o tematyce związanej z przeciwdziałaniem  

narkomanii; 

4) Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu tematyki narkotykowej dla 

kadry pedagogicznej terenu gminy Siemkowice; 

5) Upowszechnianie materiałów (książki, plakaty, ulotki, broszury, filmy) związanych 

z tematyką antynarkotykową; 

6) Dofinansowanie form czynnego wypoczynku: rajdy, wycieczki, festyny; 



7) Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez imprezy o charakterze 

rozrywkowym (festyny, wycieczki krajoznawcze), sportowym itp. dla dzieci i młodzieży, 

których celem jest propagowanie zdrowego trybu życia wolnego od nałogów; 

8) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach z terenu gminy Siemkowice; 

9) Organizowanie debat o narkomanii z udziałem przedstawicieli Gminy, nauczycieli, rodziców. 

 

 

2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem: 

 

1) upowszechnianie informacji dot. adresów instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać 

z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach życiowych – informator, 

ulotki; 

2) informowanie społeczności lokalnej o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego 

i uzyskaniu pomocy specjalistycznej w tym zakresie (adresy, telefony); 

3) zapewnienie pomocy w dotarciu do placówek leczenia odwykowego w zakładach opieki 

zdrowotnej na terenach innych gmin; 

4) utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z poradnią uzależnień oraz ośrodkami 

terapeutycznymi. 

 

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 

i prawnej  oraz integracja ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej 

i kontraktu socjalnego: 

 

1) rozpowszechnianie wiedzy (plakaty, ulotki broszury) o możliwościach i procedurze 

administracyjno - prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie; 

2) zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej 

i terapeutycznej dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnienia od 

narkotyków poprzez nawiązanie współpracy z psychologiem, terapeutą. 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii: 

 

1)  wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, propagujących  

 nowy styl życia;             

2) nawiązanie współpracy z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych m.in. 

poprzez kontrolę miejsc narażonych na działanie dealerów narkotykowych – głównie szkół. 

 

 

IV. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Zadania wynikające z Gminnego Programu finansowane będą ze środków pochodzących 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ujętych na dany rok w budżecie 

gminy w dziale 851 – ochrona zdrowia,  w rozdziale   85153 – zwalczanie narkomanii. 

 



V. Postanowienia końcowe. 

Nadzór nad realizacją Gminnego Programu sprawuje Wójt Gminy Siemkowice i podejmuje 

niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza sprawozdanie 

z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Wójtowi i Radzie Gminy  terminie do 31 

marca roku następującego po roku, którego program dotyczy. 

 


