
UCHWAŁA NR LVII/408/2023
BURMISTRZA GŁUSZYCY

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., 
poz. 40),art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
2050 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Konieczność uchwalenia przez Radę Miejską w Głuszycy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
wynika z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
2050 z późn. zm.), która określa rodzaj zadań stanowiących zadania własne gminy oraz nakłada obowiązek 
opracowania programu. 

 Ramowy plan wydatków związany z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2023 jest integralną częścią uchwały. 

 Kolejne harmonogramy uchwalane będą na poszczególne lata obowiązywania Programu. 

 Podjęcie niniejszej uchwały jest obligatoryjne.
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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr LVII/409/2023 

Rady Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2023-2026 

 

 WSTĘP  

 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu  

o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 2050 z późn. zm.). 

 Program ma na celu zdiagnozowanie problemu narkomanii, nakreślenie kierunków 

przeciwdziałania narkomanii, zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień,  

które występują oraz zapobieganie powstawaniu nowych. Program ukierunkowany jest  

na zapobieganie występowania uzależnień od środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, stanowiących zagrożenie  

dla zdrowia. 

 Aby osiągnąć zamierzone cele, w tym ograniczyć używanie substancji 

psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży, konieczne jest wdrażanie działań 

ukierunkowanych na wzmocnienie systemu wartości zdrowia, w tym promocję zdrowego 

stylu życia, a także wyuczenie umiejętności psychospołecznych chroniących dzieci i młodzież 

przed używaniem narkotyków. 

 Program funkcjonuje w kooperacji z uchwalanym Gminnym Programem Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Głuszyca. Prowadzenie działań  

w ramach obu programów jest niezależne ze względu na nierozerwalny charakter problemów 

wymienionych w obu dokumentach i konsekwencjach jakie powodują. Program obejmuje 

działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w oparciu o cele zawarte w Narodowym 

Programie Zdrowia. 

 Prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii należy do zadań 

własnych gminy. 
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DIAGNOZA PROBLEMU 

 

 Podstawowym celem sporządzenia diagnozy problemów społecznych na terenie 

Gminy Głuszyca było przedstawienie wyników badań diagnostycznych, obejmujących 

podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji 

psychoaktywnych oraz zjawiska przemocy w środowisku osób dorosłych oraz dzieci  

i młodzieży w gminie.  

 Dane z gminnych statystyk uzupełnione zostały subiektywną oceną problemów 

społecznych gminy uzyskanych w drodze badań ankietowych przeprowadzonych wśród 

mieszkańców reprezentujących trzy lokalne środowiska: dorosłych mieszkańców gminy, 

dzieci i młodzież szkolną oraz sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. 

 Diagnoza problemów społecznych Gminy Głuszyca przeprowadzona w 2019 r. przez 

Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji w Krakowie wykazała, iż dorośli mieszkańcy 

gminy, którzy zażyli środki psychoaktywnych najczęściej stosowały marihuanę. Przyczyną 

sięgania po substancje psychoaktywne jest chęć lepszej zabawy, ciekawość oraz wpływ 

towarzystwa.  

 W przypadku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głuszyca najczęstszą grupą sięgającą 

po narkotyki jest grupa wiekowa 14-16 lat. Podobnie jak w dorosłej grupie mieszkańców 

dzieci próbowały zażywać marihuanę oraz haszysz.  

 Z przeprowadzonych badań wynika, że rodzice dzieci i młodzieży z tereny gminy nie 

są świadomi zażywania narkotyków przez ich pociechy. 
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ROZDZIAŁ 1 

CELE PROGRAMU 

 

 Celem głównym programu jest przeciwdziałanie narkomanii oraz problemom jej 

towarzyszącym na terenie Gminy Głuszyca. 

1. Ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych związanych  

z używaniem substancji psychoaktywnych przez mieszkańców Gminy. 

2. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez 

redukcję dostępności do substancji narkotycznych zwłaszcza przez profilaktykę  

w środowisku lokalnym. 

3. Wspieranie psychospołeczne osób uzależnionych i ich rodzin. 

4. Wzmacnianie postaw społecznych związanych z ograniczeniem substancji 

psychoaktywnych. 

5. Współpraca z podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii, 

6. Promocja zdrowego stylu życia. 

 

ROZDZIAŁ 2 

ZADANIA PROGRAMU  

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: 

• wspieranie i rozwijanie Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego 

celem szerokiej dostępności do profesjonalnej pomocy psychologicznej, 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych  

i zagrożonych uzależnieniem, 

• udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 

• motywowanie osób nadużywających środki psychoaktywne do terapii odwykowej. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej: 

• rozpowszechnianie wiedzy ( ulotki, plakaty, broszury) o procedurze administracyjno 

prawnej kierowania osób uzależnionych na leczenie, 
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• organizowanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej dla członków rodzin,  

w których występuje problem uzależnienia poprzez nawiązanie współpracy psychologiem, 

terapeutą, 

• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci  

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań 

na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych: 

• propagowanie zdrowego stylu życia poprzez współorganizowanie konkursów, 

koncertów, imprez sportowo - rekreacyjnych z wykorzystaniem treści profilaktycznych, 

• dofinansowanie  programów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 

związanych z narkomanią: spektakle, warsztaty, spotkania, 

• dofinansowanie różnych form czynnego wypoczynku, 

• upowszechnianie materiałów związanych z problematyką narkotykową, 

• prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w placówkach oświatowych i innych 

instytucjach z terenu Gminy. 

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

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii: 

• wspieranie działalności stowarzyszeń propagujących zdrowy styl życia, 

• współpraca z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych, 

• organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów związanych z narkotykami. 

5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego: 

• udzielanie pomocy wynikającej z ustawy o pomocy społecznej, 

• podniesienie świadomości społecznej oraz wiedzy na temat narkotyków i narkomanii, 

• udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem narkotykowym. 
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ROZDZIAŁ 3 

REALIZATORZY PROGRAMU I ICH ZADANIA 

 

 Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Miejski  

w Głuszycy. 

 Partnerami w realizacji Gminnego Programu są: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej 

• udzielanie pomocy materialnej rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia, 

• współpraca w zakresie profilaktyki środowiskowej, 

• współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy osobom uzależnionym i ich 

rodzinom. 

2. Placówki oświatowe oraz Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w 

Głuszycy 

• kształtowanie prawidłowych postaw wobec narkomanii i narkotyków, 

• realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

• współpraca w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako elementu 

oddziaływań profilaktycznych, 

• przeprowadzanie badań ankietowych wśród uczniów i ich rodziców. 

3. Punkt Interwencji Kryzysowej i Punkt Konsultacyjny 

• motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia, 

• motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii, 

• udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego, 

• udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób 

uzależnionych od narkotyków, 

• analiza i opiniowanie wniosków instytucji, organizacji, stowarzyszeń itp. w sprawie 

dofinansowania planowanych do realizacji zadań. 

5. Komisariat Policji w Głuszycy  

• działania prewencyjne i edukacja prawna, 

• działania kontrolne, patrolowanie odbywających się imprez i innych miejsc najczęściej 

odwiedzanych przez dzieci i młodzież. 

6. Organizacje pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa 

obejmuje zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii. 
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ROZDZIAŁ 4 

ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU 

 

1. Źródłem finansowania programu są środki finansowe budżetu Gminy Głuszyca 

uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Ramowy plan finansowania realizacji zadań na 2023 rok określa załącznik  

do programu. 

 

ROZDZIAŁ 5 

NARZĘDZIA EWALUACJI PROGRAMU 

 

1) Monitoring oraz systematyczne zbieranie i analiza danych dotyczących realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

2) Organizacja badań diagnozujących aktualny stan problemów narkotykowych  

w gminie. 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały nr LVII/408/2023 

Rady Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

PLAN WYDATKÓW 

GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

W GŁUSZYCY NA ROK 2023 

 

NAZWA ZADANIA Przewidywany koszt realizacji 

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i ich rodzin  

6 000,00 zł 

„Promocja zdrowego stylu życia” – programy 

profilaktyczne realizowane w Centrum Kultury – MBP  

w Głuszycy oraz świetlicach wiejskich  

11 000,00 zł 

Programy profilaktyczne realizowane w placówkach 

oświatowych oraz Urzędzie Miejskim w Głuszycy 

3 000,00 zł 

SUMA:  20 000,00 zł  
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