
UCHWAŁA NR XXIV/139/16
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok stanowiący załącznik  do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Drapich
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                                                                                                                            Załącznik Nr 1 

                                                                                                                            do Uchwały Nr XXIV/139/16 

                                                                                                               Rady Miasta  Jedlina-Zdrój 

                                                                                                                            z dnia 29 grudnia 2016 r.   
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I. Wprowadzenie 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o 

Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r., (t.j. Dz. U. z 2012 r.,  

poz. 124).  

Narkomania to jeden z problemów społecznych, który niesie za sobą poważne 

ryzyko dla zdrowia publicznego, zwłaszcza w kontekście chorób zakaźnych, tj. HIV, 

zakażenie wirusem żółtaczki typu B i C, infekcje przenoszone drogą płciową, gruźlica.  

Zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju, sprzyjają 

rozpowszechnianiu się mody na używanie środków psychoaktywnych. Wzrasta liczba 

osób eksperymentujących z narkotykami i już uzależnionych, poszukujących pomocy.  

Wśród młodzieży panuje błędny pogląd, że krótkotrwałe i incydentalne zażywanie 

narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia.  

Powszechnie znana jest skala trudności leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób 

uzależnionych w przywracaniu ich do normalnego życia. Efektywność leczenia osób z 

grupy uzależnionych jest niska, natomiast ryzyko wystąpienia u nich szkód 

zdrowotnych bardzo wysokie. Ponadto narkomania niesie za sobą wiele negatywnych 

skutków, takich jak: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, prostytucja, przemoc, 

bezdomność, hazard, alkoholizm.  

Wynika stąd konieczność podejmowania działań profilaktycznych i 

edukacyjnych, skierowanych przede wszystkim do młodych ludzi. Istotną rolę w tym 

procesie powinni odegrać rodzice, szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-

wychowawcze, policja, służby medyczne, organizacje pozarządowe.  

Ważne jest również współdziałanie tych wszystkich środowisk na rzecz 

przeciwdziałania narkomanii. 

 

II. Ogólne postanowienia programu: 

Gmina Jedlina-Zdrój podejmuje działania mające na celu prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i 

młodzieży, rozwój edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, 

instytucji wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, a w 

szczególności w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów 
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wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z 

osobami uzależnionymi. 

 

 

III.  Celem programu jest: 

 

1. Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na 

systematycznym i rzetelnym dostarczaniu wiedzy wszystkim podmiotom 

zainteresowanym na temat zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia 

na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach 

pomocy. 

2. Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnego do 

istniejącej na terenie gminy skali potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu 

wyeliminowania czynników prowadzących do uzależnienia. 

3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych                     

z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. 

4. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw 

wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez 

wdrażanie i realizację nowoczesnych programów profilaktycznych. 

5. Organizowanie i wspieranie istniejących alternatywnych miejsc twórczego 

spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (szczególnie z grup 

podwyższonego ryzyka). 

 

W zakresie realizacji programu Gmina Jedlina-Zdrój podejmuje różnorodne 

działania profilaktyczne w oparciu o: 

1) działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej Punkt Konsultacyjny dla osób 

uzależnionych i członków ich rodzin, 

2) szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze realizujące programy 

profilaktyczne, 

3) współpracę z organizacjami społecznymi, kościołami w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii. 
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IV. Zadania: 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i 

wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży 

1. Organizowanie i prowadzenie w szkołach na terenie gminy profesjonalnych 

programów, warsztatów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. 

2. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z 

profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z 

uzależnieniami. 

3. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia 

zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach i innych placówkach 

wychowawczych. 

 

2. Rozwój edukacji publicznej w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania 

sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i 

postępowania z osobami uzależnionymi. 

1. Współpraca ze szkołami w zakresie przekazywania nowoczesnej i profesjonalnej 

wiedzy na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii oraz działania 

różnych substancji narkotycznych. 

2. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz 

różnych form spędzania wolnego czasu (imprezy rekreacyjno-sportowe, kółka 

zainteresowań, warsztaty). 

3. Współfinansowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla 

różnych grup zawodowych z terenu gminy, zaangażowanych w problematykę 

uzależnień. 

 

3. Wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych w środowiskach 

wychowawczych oraz wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwiązywania 

problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków na szczeblu gminnym. 

1. Wdrażanie i sfinansowanie programów profilaktycznych w szkołach, 

dostarczanie odpowiednich materiałów informacyjnych. 
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2. Pomoc we wdrażaniu programów psychoedukacyjnych dla rodziców w zakresie 

profilaktyki problemów narkomanii. 

3. Utrzymywanie ścisłej współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu nowych 

propozycji programowych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Punktem 

Konsultacyjnym, Policją, służbą zdrowia. 

 

4. Podejmowanie skutecznych działań na rzecz zmniejszania się nowych 

przypadków sięgania po narkotyki i inne substancje psychoaktywne zmieniające 

świadomość, szczególnie przez dzieci i młodzież. 

1. Oddziaływania profilaktyczne w szkołach (upowszechnianie materiałów 

edukacyjnych , realizowanie warsztatów, przedstawień profilaktycznych itp.) 

2. Organizowanie spotkań z osobami mogącymi dać świadectwo swoich własnych 

traumatycznych przeżyć związanych z uzależnieniem narkotykowym. 

3. Podejmowanie działań informacyjnych wśród rodziców. 

4. Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego, zajmującego się również 

rozwiązywaniem problemów uzależnienia od narkotyków (monitorowanie skali 

zjawisk związanych z narkomanią oraz podejmowanie stosownych działań). 

5. Tworzenie oraz kontynuacja działalności już istniejących kół zainteresowań i 

innych form działalności pozalekcyjnej, będących korzystną ofertą 

zagospodarowania czasu wolnego. 

 

 

V. Realizatorzy programu: 

Realizatorami programu są: 

1) miejskie jednostki organizacyjne, 

2) organizacje pozarządowe, których działalność statutowa obejmuje zadania 

publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działalności 

charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, porządku i 

bezpieczeństwa publicznego lub przeciwdziałania patologiom społecznym, 

promocji i organizacji wolontariatu. 
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VI. Zasady finansowania programu. 

Źródłem finansowania Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki 

finansowe Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i 

podawanie napojów alkoholowych.  

Podmiotem koordynującym wykonanie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii jest Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Finansowanie programu będzie 

odbywało się za pośrednictwem Centrum Kultury. 
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PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 

 

DZIAŁ ROZDZIAŁ          § NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU PLAN 

         1            2          3                                                  4          5 

851 OCHRONA ZDROWIA 20 000 

 

85154 

 

                   PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 

 

 

20 000 

 

 

4170 

 

Wynagrodzenie terapeutów, wypłacane na podstawie 

   odrębnych przepisów – umowy - zlecenia lub umowy  

   o dzieło w związku z prowadzoną  profilaktyką : 

   a) zajęcia edukacyjno-wychowawcze 

   b) profilaktyka i udzielanie porad specjalistycznych 

   

   

  9 000 

 

  

     

      

   
 

4260 

  

Zakup energii (opłata za media) 
  

 1 500 

 

4210 

 

Zakup materiałów i wyposażenia: 

- Zakup materiałów biurowych i papierniczych na zajęcia 

   do pracy z dziećmi 

- Wydatki na bieżące zakupy materiałów czystościowych 

 

   

 2 000 

 1 500 

      

   500 

  

4300 

  

  Zakup usług pozostałych: 

-Wynagrodzenie instruktorów zajęć sportowych i kół 

  zainteresowań 

-Usług w zakresie zdrowia i opieki społecznej, 

  tj. wydatki związane z czynnościami określonymi w  

 programie, np. terapia osób uzależnionych i ich rodzin, 

 udział w kampaniach edukacyjnych 

- Usługi w zakresie kultury, sportu, turystyki, sztuki  

   i wypoczynku ( refundacja kosztów wyjazdów dzieci, 

   pogadanki, spektakle ) 

- konserwacja, sprzątanie 

- diagnoza problemów społecznych 

- udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych 

     

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  7 500 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

           

 

Sporządziła: L. Szelęgowicz 

Id: 82425DAB-6036-4BF0-886F-7DCDC7962F20. Podpisany Strona 7



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z

2016 r. poz 224 z późn. zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja

zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, który uwzględnia

zadania określone w ustawie oraz kierunki działań wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi część Strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych.
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