UCHWAŁA NR XXXV/375/10
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
Polkowice na lata 2011 - 2015.
Na podstawie art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826,
z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92,
poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 143, poz. 962) oraz 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Polkowice na
lata 2011 - 2015 stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
mgr Stefan Ciżmar
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/375/10
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 27 października 2010 r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA GMINY POLKOWICE
NA LATA 2011 – 2015

POLKOWICE, 2010 R.

I. WSTĘP
Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń
zachodzących we współczesnym cywilizowanym świecie i staje się poważnym problemem
społecznym. Problem narkomanii powstaje m. in. na skutek zanikania tradycyjnych więzi
społecznych, zwłaszcza rodzinnych oraz osłabienia funkcji wychowawczej rodziny
i szkoły. Jest niepokojącym przejawem trudności dojrzewania psychospołecznego,
a zwłaszcza emocjonalnego młodych ludzi.
Zażywanie

narkotyków

wywołuje

wiele

różnych

problemów

społecznych:

rodzinnych, szkolnych, prawnych, a także zdrowotnych. Jednym z nich jest występowanie
tzw. zespołu uzależnienia oraz ostrych i przewlekłych chorób, w tym zakażenia wirusem
HIV. Ryzyko zgonu wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyższe, niż w porównywalnej
wiekowo populacji generalnej. Ponadto narkomania jest związana z problemami
dotyczącymi ubóstwa, bezrobocia, prostytucji, przestępczości, bezdomności.
Rozpowszechnianie używania środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe
przyczyny. Nie jest to problem wieku XXI, ale swoje podłoże znajduje już w starożytności.
Jednakże nasilenie tego zjawiska nastąpiło na przełomie XX i XXI wieku, równocześnie
z przemianami gospodarczymi, społecznymi i cywilizacyjnymi. Narkotyki i narkomania
stały się problemem o zasięgu globalnym, a szkody z tym związane występują w różnych
sferach życia społecznego. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży, ale
również coraz częściej osób dorosłych. Dlatego też istotnym jest, aby działania
zapobiegawcze miały charakter interdyscyplinarny.
II. ZJAWISKO NARKOMANII W ŚRODOWISKU LOKALNYM
Diagnoza przeprowadzona wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy
Polkowice wskazuje, że duża grupa miała do czynienia ze środkami odurzającymi, choć
częstokroć były to kontakty jednorazowe, wynikające z ciekawości. Należy podkreślić fakt,
iż wskaźnik przyrostu młodzieży używającej narkotyków w gminie Polkowice jest niski,
co wskazywać może na właściwie prowadzoną profilaktykę uzależnień. Dlatego też
większość zaproponowanych działań stanowić będzie kontynuację lub modyfikację zadań
ujętych w poprzednich programach.
Niezwykle istotnym nowym zagrożeniem stały się tzw. dopalacze, czyli „legalne”
środki

psychoaktywne,

nie

mniej

jednak

niebezpieczne,

niż

narkotyki.

W przeprowadzonych przez Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny z siedzibą w Krakowie
badaniach dotyczących dopalaczy, którym poddano uczniów szóstej klasy szkoły
podstawowej, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów wynika, że większość
z respondentów uważa dopalacze za coś złego, jednakże do niepokojących wniosków

może prowadzić analiza badań gimnazjalistów. Są oni najbardziej narażeni na kontakt
z tzw. smart dragami, ze względu na wiek adolescencji i małą świadomość szkodliwości.
Młodzież wykazuje ogromną chęć na kontakt z nowymi środkami psychoaktywnymi,
a zatem stwarza duże obawy i zagrożenie w środowisku szkolnym. Uzasadnionym jest
w takim przypadku zastosowanie szeroko zakrojonej profilaktyki uzależnień: prelekcji,
warsztatów farmakologiczno-prawnych dla grup młodzieży poprzedzonych wykładami dla
grona pedagogicznego, ale także warsztatów dla rodziców i opiekunów, tak, aby osoby
odpowiedzialne potrafiły rozpoznać produkty psychoaktywne oraz zdiagnozować objawy
i zachowanie człowieka po ich spożyciu.
III. ZAŁOŻENIA DO GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
DLA GMINY POLKOWICE NA LATA 2011 – 2015
Zadania do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Polkowice
na lata 2011 – 2015 zostały ustalone w oparciu o potrzeby wynikające z diagnozy
przeprowadzonej w roku 2009. Aby działania ujęte w programie przyniosły zamierzony
skutek, należy je realizować w sposób długofalowy. Stąd też gminny program zostaje
opracowany na okres 5 lat, co jest zgodne ze Strategią Rozwoju Zrównoważonego Gminy
Polkowice na lata 2010 - 2015.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany zgodnie z:
1. ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r.
Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),
2. ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.),
3. Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii,
4. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Polkowice na lata
2008 – 2014.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii skierowany jest przede wszystkim
do osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych, a także
rodziców i opiekunów prawnych, przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli służb
i instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, pedagodzy, pracownicy
socjalni, policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, pracownicy
służby zdrowia, księża). Zmniejszenie rozmiarów zjawiska narkomanii wśród lokalnej
społeczności oraz pomoc osobom uzależnionym stanowi nadrzędny cel, który powinien
łączyć działania różnych instytucji i organizacji.

Program został opracowany przez zespół powołany zarządzeniem nr 2411/10
Burmistrza Polkowic z dnia 29 września 2010 r. w składzie:
1. Sławomir Tarnowski – przewodniczący zespołu,
2. Dorota Trzmielewska – zastępca przewodniczącego,
3. Jolanta Dobrzyńska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach,
4. Patrycja Jambrożek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach,
5. Elżbieta Turbińska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach,
6. Marzena Zimna-Godyń – Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie,
7. Małgorzata Niklasińska – Gimnazjum nr 1 w Polkowicach,
8. Magdalena Łabuda – Gimnazjum nr 2 w Polkowicach,
9. Elżbieta Kuświk – Przedszkole Miejskie nr 2 w Polkowicach,
10. Marzenna Karasińska – Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach,
11. Anna Żbikowska – Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowicach,
12. Dorota Ruszkowska – Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach,
13. Agnieszka Bieniek – Żłobek Miejski nr 1 w Polkowicach,
14. Jolanta Jasiurska – Zespół Szkół w Polkowicach,
15. Beata Puławska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach,
16. Grzegorz Nowak – Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach,
17. Artur Gałuszka – Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach,
18. Beata Betka – Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum RekreacyjnoRehabilitacyjne S.A.,
19. Elwira Staniecka – Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.,
20. Renata Czapczyńska – Powiatowy Ośrodek Poradnictwa PsychologicznoPedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach,
21. Ewa Maria Polak – Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Polkowicach,
22. Andrzej Kaczanowski – Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna Dłoń”
w Polkowicach,
23. Anna Kusz – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Polkowicach,
24. Małgorzata Ptasińska-Puzoń – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy
Polkowice.

IV. ZASOBY LOKALNE
Na terenie gminy Polkowice funkcjonują następujące instytucje, organizacje i firmy,
które w swoich działaniach realizują zadania z zakresu zapobiegania problemom
społecznym, w tym przeciwdziałania narkomanii:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach,
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach,
3. zakłady opieki zdrowotnej,
4. Punkt Porad Prawnych,
5. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa
Metodycznego w Polkowicach,
6. jednostki oświatowe,
7. świetlica środowiskowa prowadzona przez Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św.
Michała Archanioła w Polkowicach,
8. Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach,
9. Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach,
10. organizacje pozarządowe, w których statutach zostały ujęte zadania związane
z przeciwdziałaniem narkomanii,
11. kościoły i związki wyznaniowe,
12. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Polkowice.
V. CELE PROGRAMU
Głównym celem Programu realizowanego na terenie gminy Polkowice jest
przeciwdziałanie zjawisku narkomanii oraz zwiększenie dostępności i skuteczności
pomocy dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
Cele szczegółowe:
1. Podnoszenie świadomości mieszkańców gminy Polkowice, w szczególności: dzieci
i młodzieży, rodziców i opiekunów, nauczycieli i wychowawców, służb publicznych
i innych w zakresie używania środków psychoaktywnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dopalaczy.
2. Zmiana postaw osób dorosłych związanych z używaniem środków psychoaktywnych,
ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy.
3. Zwiększenie

kompetencji

służb

w

zakresie

wiedzy

na

od substancji psychoaktywnych oraz skutecznych form pomocy.

temat

uzależnień

4. Ograniczenie skutków używania środków psychoaktywnych oraz zwiększenie
dostępności specjalistycznej pomocy.
5. Promocja zdrowego stylu życia wolnego od używek.
6. Wspieranie instytucji i organizacji oraz osób fizycznych działających na rzecz osób
zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym
dopalaczy.
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VI. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU
1. Podniesienie świadomości mieszkańców gminy Polkowice wobec używania środków
psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy.
2. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym.
3. Zwiększenie

zaangażowania

lokalnej

społeczności

w

działania

związane

z ograniczeniem zjawiska narkomanii na terenie gminy Polkowice.
4. Zbudowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym
narkomanią.
5. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach wynikających z uzależnienia
i współuzależnienia od środków psychoaktywnych.

VII. ŻRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
Środki

na

finansowanie

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania

Narkomanii

pozyskiwane są z następujących źródeł:
1. z zasobów gminnych jako zadania własne wynikające z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179,
poz. 1485 z późn. zm.),
2. z dodatkowych środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych wnoszonych przez podmioty gospodarcze,
3. od sponsorów (osoby prywatne, przedsiębiorstwa, itp.).
Wydatki na realizacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane
są w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015
powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach.
2. Zobowiązuje się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach do składania
corocznych raportów z realizacji Programu Burmistrzowi Polkowic do ostatniego dnia
lutego następującego po roku, którego raport dotyczy.
3. Burmistrz zobowiązany jest do sporządzania raportu z wykonania Gminnego
Programu i przedłożenia go Radzie Miejskiej w Polkowicach do dnia 31 marca roku
następującego po roku, którego raport dotyczy.

