
Uchwała Nr VI/32/11 
Rady Gminy Dąbrowa 
z dnia 17 marca 2011 r. 

 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 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 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
§2. Program stanowi część składową strategii rozwiązywania problemów 
społecznych. 
 
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 
 
 
§4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie 
na tablicy ogłoszeń. 
 
 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do Uchwały Nr VI/32/11 
Rady Gminy Dąbrowa 
z dnia 17 marca 2011 r. 

 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 
 
1. Wprowadzenie  
 

Uzależnienie od środków odurzających i substancji psychotropowych to 
zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikających z ich działania na 
organizm ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami 
psychofizycznymi i koniecznością używania stale lub okresowo tych środków 
lub substancji w celu doznania ich wpływu na psychikę lub dla uniknięcia 
następstw wywołanych ich brakiem. Na rozwój uzależnienia wpływa wiele 
czynników, m.in. specyficzne właściwości substancji uzależniającej, 
fizjologiczne właściwości organizmu (warunkujące szybkość powstawania 
uzależnienia), cechy osobowości sprzyjające działaniu substancji uzależniającej 
(bierność, niesamodzielność) i czynniki środowiskowe ułatwiające kontakt  
z takimi substancjami (słabość więzi rodzinnych, brak perspektyw życiowych, 
presja grup subkulturowych, rówieśniczych, pochopne zastosowanie leku). 

Nadużywanie środków odurzających jest poważnym problemem zarówno 
dla pojedynczych osób, jak i dla całego społeczeństwa. Narkomania niesie za 
sobą wielkie ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób 
zakaźnych tj. HIV, żółtaczek typu B i C, infekcji przenoszonych drogą płciową, 
gruźlicy. Jest chorobą złożoną, a wiele somatycznych problemów zdrowotnych 
może mieć skutek śmiertelny, jeśli pozostaną bez leczenia. Narkotyki są już 
powszechnie używane przez młodych ludzi. Sięgając po nie, młodzież próbuje 
często pokonać swoją nieśmiałość, oddalić lęk i przywrócić wiarę w siebie.  

Narkomania jest problemem społecznym. Dotyczy dużej liczby 
społeczności. Niestety coraz częściej młodzieży i dzieci. Bardzo ciężka jest 
walka z narkomanią. Zarówno walka państwa, jak i samego człowieka z tym 
nałogiem. Efektywność leczenia osób uzależnionych od narkotyków jest mała 
na całym świecie, a więc także w Polsce. Dlatego bardzo ważne jest 
zapobieganie narkomanii. Najważniejszym elementem procesu przeciwdziałania 
narkomanii jest profilaktyka prowadzona na trzech poziomach: 

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



• profilaktyka drugorzędna adresowana do grypy podwyższonego ryzyka, 
obejmująca m. in. poradnictwo rodzinie, indywidualne i socjoterapię, 

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

 
II. Podstawa prawna 
 Podstawa prawna stworzenia Gminnego Programu Przeciwdziała 
Narkomanii jest  ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami). Przy 
sporządzaniu Programu cenne wskazówki dodatkowo dostarczyła nam „Analiza 
ankiet przeprowadzonych w szkołach gimnazjalnych w klasach 1-3, na 
przełomie maja i czerwca 2010 r. na lekcjach wychowawczych”. W ankietach 
tych wzięło udział 124 – chłopców i 139 dziewczyn. Pytania w ankietach 
dotyczyły alkoholu, przemocy i narkomanii. Dodatkowo przy tworzeniu 
programu również wspomagano się Strategią Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Dąbrowa na lata 2010 – 2015. 
 
III. Głównym celem programu jest profilaktyka i ogr aniczenie dostępności  
i używania narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań 
prowadzonych na terenie gminy ale przede wszystkim poszerzanie działań 
edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie uzależnień. 
 
Działania te obejmują: 

− dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym 
tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne 
oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy, 

− uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych 
kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie 
uzależnienia od środków odurzających i narkotyków, 

− organizowanie i finansowanie przedstawień profilaktycznych  
w szkołach, 

− współpraca ze szkołami, świetlicami w zakresie krzewienia kultury 
Antynarkotykowej, 

− dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w programach opiekuńczo 
wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

− ograniczenie szkód związanych z narkomanią u osób uzależnionych  
i w środowisku, 

− wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych 
postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym 
poprzez wdrażanie i realizację programów profilaktycznych, 



− zamieszczanie w gazecie lokalnej publikacji dot. przeciwdziałania  
i skutków uzależnienia, 

− Edukacja publiczna w postaci ulotek i broszur na temat profilaktyki  
i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków  
i innych substancji o działaniu odurzającym. 

 
IV. Odbiorcy programu. 

− Dzieci i młodzież szkół podstawowych, 
− Młodzież gimnazjalna, 
− Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, 
− Dorośli, 
− Rodzice i rodziny uzależnionych, 
− Dzieci narkomanów, 
− Osoby zajmujące się wychowaniem i profilaktyka w szkołach, świetlicach 

socjoterapeutycznych, 
− Społeczność lokalna. 

 
V. Szczegółowy harmonogram działań 
 
Termin realizacji – na bieżąco w ciągu roku 
REALIZACJA ZADA Ń 

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

zapobiegania zagrożenia 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, 

− realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 
− zakup książek, filmów i innych materiałów na temat profilaktyki  

i przeciwdziałania narkomanii, 
− edukacja społeczna na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów 

zapobiegania zagrożenia narkotykowym. 
 
VI. Źródła finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. 
Środki uzyskane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
gminy. 
 



Plan wydatków budżetowych na rok 2011. 
Zwalczanie narkomanii 10.000,- 

1. Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,- 
2. Zakup pozostałych usług 9.000,- 
 
 
Odpowiedzialni za realizacje Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii 
są: 

− Wójt Gminy, 
− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
− Ośrodek Pomocy Społecznej, 
− Punkt konsultacyjny, 
− Nauczyciele, wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych. 

 
 

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

 


