
UCHWAŁA NR XXVIII/157/2016
RADY GMINY PYSZNICA

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) w związku z art. 10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomani (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.) Rada Gminy Pysznica

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2018, stanowiący część 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pysznica na lata 2011-2020, przyjętej uchwałą Rady 
Gminy w Pysznicy Nr XL/306/2010 z dnia 10 listopada 2010 r., w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gorczyca
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/157/2016

Rady Gminy Pysznica

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2018

I. Wstęp

Narkomania od lat stanowi problem o zasięgu globalnym. Niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia 
publicznego, szczególnie w kontekście chorób zakaźnych, tj. HIV, zakażenia wirusem żółtaczki, infekcji 
przenoszonych drogą płciową, gruźlicy i in. Osoby używające narkotyków charakteryzują się wysokim 
ryzykiem zgonów. Narkomania wiąże się z takimi problemami społecznymi jak ubóstwo, bezrobocie, 
prostytucja, przestępczość, bezdomność oraz inne uzależnienia (hazard, alkoholizm) oraz przemoc i 
agresja.

Problem uzależnienia od narkotyków jest w naszym kraju coraz bardziej widoczny. Jest on widoczny 
zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i skali lokalnej. Dlatego obowiązek przeciwdziałania narkomanii 
został nałożony m.in. na gminę ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 224).

Do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, obejmujących m.in. promocję zdrowego 
stylu życia, promocję zdrowia psychicznego, informowanie o szkodliwości środków
odurzających i substancji psychotropowych oraz działalność interwencyjną zobowiązane są odpowiednie 
organy administracji rządowej, instytucje przez nie nadzorowane (m.in. Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Informacji o Narkotykach, Rada ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii przy Prezesie Rady Ministrów, ośrodki leczenia narkomanii) oraz samorządy lokalne. Poza 
tym do w/w działań uprawnione są organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, związki 
samopomocy, rodziny osób uzależnionych, szkoły i inne placówki w ramach systemu oświaty w zakresie 
profilaktyki uniwersalnej oraz udzielenia pomocy uczniom zagrożonym uzależnieniom. Na poziomie 
lokalnym pomoc dla osób zagrożonych prowadzona jest również w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, punktach konsultacyjnych, poradniach profilaktyki i leczenia uzależnień.

Źródłem finansowania zadań Programu są środki z budżetu Gminy, pochodzące z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

II. Diagnoza w obszarach: narkomania i uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych.

Ogólna sytuacja narkotykowa w Polsce

Wyniki badania „Diagnoza społeczna 2013” pokazują, że grupą najbardziej zagrożoną narkomanią są 
mężczyźni poniżej 24. roku życia, w  tym uczniowie i studenci, zamieszkujący duże miasta. Odsetek  
osób przyznających się do zażywania narkotyków wyniósł 1,3%. Biorąc pod uwagę kwestię wieku 
polskich użytkowników narkotyków, to nadal dominują wśród nich osoby młode – najliczniejszą grupę 
stanowią osoby do 30. roku życia. Jeżeli chodzi o lecznictwo uzależnień, to w 2012 r. ośrodki stacjonarne 
zarejestrowały 14 526 pacjentów w związku z używaniem narkotyków, a w poradniach zdrowia 
psychicznego, poradniach leczenia uzależnień  od substancji psychoaktywnych oraz nadużywania 
alkoholu leczyło się 29 649 pacjentów. Zgodnie z art. 26 pkt.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  
przeciwdziałaniu narkomanii, świadczenia w zakresie leczenia i rehabilitacji są udzielane osobie 
bezpłatnie, nie biorąc pod uwagę miejsca zamieszkania w Polsce.

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.

Na lata 2017- 2018 zakłada się następujące kierunki działania i zadania szczegółowe
związane z  przeciwdziałaniem narkomanii.

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych                              
od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.
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- wspieranie placówek lecznictwa odwykowego zapewniające dostęp mieszkańcom gminy Pysznica
do korzystania z pomocy tych placówek,

- zwiększenie dostępności pomocy medycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich 
rodzin poprzez współudział w finansowaniu działań profilaktycznych, terapeutycznych,
diagnozowania i leczenia, kierowania na leczenie, udzielanie pierwszej pomocy.

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

- stworzenie możliwości pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii,

- organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów 
związanych z zażywaniem narkotyków,

- organizowanie narad, konferencji, warsztatów dla rodziców, imprez lokalnych ,

- szerokie upowszechnienie wiedzy o możliwościach i procedurze administracyjno-prawnej kierowania osób 
uzależnionych na leczenie,

- umożliwienie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez 
rozwój zainteresowań pod kierunkiem przygotowanych instruktorów i wychowawców,

- realizację w ramach zajęć świetlicowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży- zaopatrywanie 
w miarę potrzeb w sprzęt niezbędny do funkcjonowania świetlic.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

- organizowanie i prowadzenie w szkołach na terenie gminy programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży,

- prowadzenie konkursów wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży,

- tworzenie warunków do rozwoju organizacji młodzieżowych, kół zainteresowań i innych form działalności 
pozalekcyjnej, będących korzystną ofertą zagospodarowania wolnego czasu,

- organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów 
związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym,

- organizowanie spotkań, szkoleń oraz prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 
związanych z narkomanią,

- zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów 
o podłożu narkotykowym dla nauczycieli i wychowawców, niezbędnych do prowadzenia pracy 
profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą,

- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego 
spędzania wolnego czasu poprzez:

a) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz różnego rodzaju konkursów dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych,

b) organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy, wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki 
itd.

- realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych z okazji Dnia 
Dziecka,Międzynarodowych Dni Zapobiegania Narkomanii, Dni Rodziny i tym podobnych spotkań,

- prowadzenie publicznych debat o narkomanii z udziałem przedstawicieli gminy, nauczycieli i rodziców,

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów narkomanii.

- wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, propagujących zdrowy styl życia,

- udzielanie pomocy organizacjom społecznym, których celem jest krzewienie abstynencji od środków 
psychoaktywnych, zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej,
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- prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od narkotyków mających na 
celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania,

- nawiązywanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych
wynikających z ustawy o policji i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym.

6. Zadania zawarte w programie będzie realizował Wójt Gminy Pysznica wraz z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Pysznicy, Domem Kultury w Pysznicy, Gminną Biblioteką Publiczną Pysznicy,
z Zespołami Szkół: w Pysznicy, Jastkowicach i Kłyżowie, z Publiczną Szkołą Podstawową w Krzakach, 
Przedszkolem w Pysznicy, Policją, organizacjami parafialnymi w Pysznicy,w Jastkowicach, w Kłyżowie
i Krzakach, z Ochotniczą Strażą Pożarną, z klubami sportowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami 
podejmującymi działania w zakresie objętym programem.
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