
Uchwała Nr XXXIV/240/10 
Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 
 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz.1485 z późn. 
zm.) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 
 
 
§1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Dąbrowa na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
§2. Program stanowi część składową strategii rozwiązywania problemów 
społecznych. 
 
 
§3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/229/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 
listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok. 
 
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
 
§5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie 
na tablicy ogłoszeń. 
 
 
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek 

 
 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr XXXIV/240/10 
Rady Gminy Dąbrowa  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 
 

GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA  ROK  2010 

 
I. WPROWADZENIE 
 

Problem uzależnienia od narkotyków jest coraz powszechniejszym 
zjawiskiem, ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z nim związane 
obserwowane są w różnych sferach życia społecznego. Narkomania jest 
zjawiskiem medyczno-społecznym, którego powiązania są wielostronne  
i obejmują zarówno zachowanie człowieka, jak i jego sferę socjalną, 
ekonomiczną, prawną, etyczną i kulturalną. 

Narkomania jest chorobą, która wymaga od osób uzależnionych udział  
w ambulatoryjnych programach leczenia bądź w stacjonarnych ośrodkach 
rehabilitacyjnych. W niektórych przypadkach w zależności od stopnia 
zaawansowania choroby wymagane jest odtrucie organizmu, by móc rozpocząć 
proces 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 (zaburzeń 
psychicznych i chorób somatycznych) znacząco wzrasta, zasadnym jest 
prowadzenie i finansowanie programów redukcji szkód programów 
rehabilitacyjnych. Jednakże najważniejszym elementem procesu 
przeciwdziałania narkomanii jest profilaktyka prowadzona w środowisku 
lokalnym. Odpowiednio do stopnia ryzyka profilaktyka prowadzona jest na 
trzech poziomach: 

− profilaktyka pierwszorzędowa – adresowana do grupy niskiego ryzyka, 
mając na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienia wielu 
infekcji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych, 

− profilaktyka drugorzędowa adresowana jest do grupy podwyższonego 
ryzyka, obejmująca m.in. poradnictwo o rodzinie, indywidualne  
i socjoterapię, 

− profilaktyka trzeciorzędowa – adresowana do grupy wysokiego ryzyka. 
Głównie jest to leczenie, rehabilitacja i resocjalizacja.  
 

 
 
 
 



II. PODSTAWA  PRAWNA  
 

Podstawą prawną stworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. z 2005 r. Nr.179.poz.1485 z późniejszymi zmianami). 
 
III.  CELE GŁÓWNE PROGRAMU  

 
- Ograniczenie używania narkotyków. 
- Niwelowanie problemów związanych z używaniem narkotyków. 
- Zwiększenie świadomości wśród dzieci, młodzież i dorosłych na temat 

uzależnienia od narkotyków. 
- Ograniczenie szkód związanych z narkomanią u osób uzależnionych  

i w środowisku 
 

IV.  ODBIORCY PROGRAMU 
 
- Dzieci i młodzież szkół podstawowych, 
- Młodzież gimnazjalna, 
- Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, 
- Dorośli, 
- Rodzice i rodziny osób uzależnionych, 
- Dzieci narkomanów, 
- Osoby zajmujące się wychowaniem i profilaktyką w szkołach, 
- Osoby zajmujące się wychowaniem i profilaktyką w świetlicach  
środowiskowych i szkolnych, 

- Społeczność lokalna. 
 
V. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁA Ń 
 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od narkotyków. 
 

Termin realizacji zadania – na bieżąco w ciągu roku. 
 
Sposób realizacji zadania: 

- zakup i dystrybucja książek, materiałów informacyjnych i edukacyjnych, 
- edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów 

zapobiegania zagrożeniom narkotykowym, 
- wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy, 
- współudział w finansowaniu działań prowadzonych przez placówki 

odwykowe i inne podmioty, z pomocy których korzystają mieszkańcy 
Gminy, 



- podejmowanie interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy  
i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, powodowanych przez 
używanie narkotyków, 

 
 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalność informacyjnej i edukacyjnej  
w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 
 

Termin realizacji zadania – na bieżąco w ciągu roku. 
 
Sposób realizacji zadania: 

- realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych 
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

- pokrywanie kosztów zatrudnienia psychologa, terapeuty i prawnika  
w Punkcie konsultacyjnym w Dąbrowie, 

- wspomaganie kształcenia w dziedzinie profilaktyki osób pracujących  
z dziećmi, lub deklarujących gotowość podjęcia tego typu pracy 
przeprowadzanie badań i sondaży pozwalających ocenić aktualny stan   
problemów związanych z narkomanią, 

- zakup książek, literatury i innych materiałów na temat profilaktyki  
i  przeciwdziałania narkomanii dla bibliotek szkolnych, 

- edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów 
zapobiegania zagrożeniom narkotykowym. 

 
 

3. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków 
 

1. Szkolenie członków GKRPA, w tym przystąpienie do Krakowskiej 
Akademii Profilaktyki i korzystanie ze Złotego Bonu Edukacyjnego. 

2. Działanie telefony zaufania w ramach punktu konsultacyjnego. 
3. Współdziałanie Komisji, Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach 

rozpoznawania czy osoby nadużywające alkoholu są sprawcami przemocy 
w rodzinie. 

 
VI.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
 
Środki uzyskane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

gminy. 
 

Odpowiedzialnymi za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii są: 



- Wójt Gminy, 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- Ośrodek Pomocy Społecznej, 
- Punkt Konsultacyjny, 
- Nauczyciele, 
- Osoby przeszkolone w zakresie spraw związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów narkomanii. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek 

 


