
UCHWAŁA NR XXVI/184/2021 
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

w sprawie  gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Godziesze Wielkie na 
2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Uchwala się gminny program przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Godziesze Wielkie na rok 
2021 stanowiący część strategii i rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Godziesze 
Wielkie na lata 2017-2022, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej  uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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  Załącznik                                                  

  do uchwały Nr XXVI/184/2021  

  Rady Gminy Godziesze Wielkie

  z dnia 24 lutego 2021 r  

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM 

 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

DLA GMINY GODZIESZE WIELKIE 

  

NA 2021 ROK 
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I. Wstęp 

 

Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i konsekwencji  

z tym faktem związanych dotyczy większości społeczeństw współczesnego świata. Problem 

uzależnienia od narkotyków jest w naszym kraju dostrzegalnym zjawiskiem. Jest on znaczący 

zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i lokalnej. Problemy społeczne są rozwiązywane 

najskuteczniej na szczeblu lokalnym, gdzie kompetentne instytucje czy organizacje 

pozarządowe są w stanie trafnie określić charakter problemu, jego skalę oraz podjąć adekwatne 

środki zaradcze. Narkomania nie jest zjawiskiem jednowymiarowym. Jest problemem 

zdrowotnym, bowiem niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie 

w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, choroby weneryczne). Stanowi też problem 

prawny czy kulturowy. Uzależnienie, jako problem wielowymiarowy, jest przekroczeniem 

bardzo ulotnej i trudnej do zauważenia granicy między chęcią, która wyraża dobrowolność, 

a przymusem, który całkowicie zaburza kontrolę. Tę granicę przekracza się tylko raz, 

ale bezpowrotnie. Uzależniony, nawet gdy nie przyjmuje substancji psychoaktywnych, 

to do końca życia pozostaje osobą uzależnioną. 

Narkomania, jako zjawisko społeczne znajduje się obok innych problemów  

i kwestii społecznych. W tym kontekście rozumiana jest jako efekt niekorzystnych czynników, 

które sprzyjają jej powstawaniu (np. dezintegracja społeczna) lub występuje jako przyczyna 

innych zjawisk i problemów (np. przestępczość) bądź jedno i drugie. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok stanowi kontynuację oraz 

uzupełnienie wcześniej prowadzonych w Gminie działań w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom. Stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy 

Godziesze Wielkie na lata 2017-2022 i uwzględnia  cele operacyjne dot. narkomanii, określone 

w Narodowym Programie Zdrowia. 

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Obszar działań 

określony jest w art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020r. poz. 2050). 

 

II. Cele programu 

 

 Celem głównym Programu jest podniesienie świadomości społeczeństwa 

o zagrożeniach narkomanią oraz o  problemach społecznych i zdrowotnych powstałych 

w wyniku narkomanii. 

Szczegółowe cele Gminnego Programu to: 
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1. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom, przez 

uświadamianie mieszkańcom, o zagrożeniach i skutkach używania substancji 

psychoaktywnych oraz ograniczających dostęp do tych substancji poprzez pracę 

w środowisku lokalnym. 

2. Dostarczanie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń 

związanych z narkomanią, przemocą agresją oraz informowanie o dostępnych formach 

pomocy. 

3. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec 

narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizacje 

programów profilaktycznych. 

Realizowane działania uwzględniały będą profilaktykę: 

- uniwersalną – ukierunkowaną na całe populacje bez względu na stopień indywidualnego 

ryzyka występowania problemów; 

- selektywną – ukierunkowaną na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka; 

- wskazującą – ukierunkowaną na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka. 

 

III. Zadania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

 

Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 

 

1. Prowadzenie poradnictwa w punkcie konsultacyjnym w Godzieszach Wielkich dla osób 

uzależnionych bądź współuzależnionych od narkotyków i środków psychoaktywnych. 

2. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania 

informacji o dostępnych miejscach i formach pomocy. 

3. Informowanie społeczeństwa o możliwościach skorzystania z pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych poprzez rozpowszechnianie materiałów 

edukacyjnych (np. plakaty, ulotki, informatory). 

Wskaźniki: 

- liczba osób korzystających z porad w punkcie, 

- liczba publikacji i materiałów edukacyjno-informacyjnych skierowanych do rodziców, 

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

psychospołecznej i prawnej 

 

1. Prowadzenie wsparcia psychologicznego i prawnego dla osób i rodzin dotkniętych 

problemem narkomanii. 

2. Podejmowanie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnych, warsztatów 

dla rodziców realizowanych poprzez wywiadówki szkolne. 

3. Warsztaty oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Godziesze 

Wielkie prowadzone w placówkach oświatowych. 

4. Podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania narkomanii (kursy, szkolenia, 

konferencje) dla osób, które na co dzień zajmują się tą problematyką. 

 

Wskaźniki: 

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach, wyjazdach; 

- liczba osób uczestniczących w szkoleniach, warsztatach. 

 

Zadanie 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 

 

1. Realizacja programów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

2. Finansowanie zajęć profilaktycznych w szkołach na ternie gminy, a także finansowanie 

innych zajęć pozalekcyjnych zawierających elementy profilaktyki, finansowanie 

dożywiania dzieci uczestniczących w w/w zajęciach, zakup pomocy, finansowanie 

wyjazdów itp. 

3. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi  

i młodzieżą z rodzin, w których występuje problem narkomanii (nauczyciele, pedagodzy). 

4. Promowanie i organizowanie różnorodnych form edukacji profilaktyki w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii (prelekcje, pogadanki, warsztaty, konkursy, spektakle, itp.). 
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5. Przeprowadzanie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane 

z problemem narkomanii oraz współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych 

dotyczących tej tematyki. 

6. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym itp.  

dla dzieci i młodzieży w szczególny sposób eksponujący szkodliwość  narkotyków. 

7. Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno-edukacyjnych  (książki, kasety, płyty 

DVD, broszury, ulotki itp.). 

 

Wskaźniki 

- liczba przeprowadzonych programów; 

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktycznych; 

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w wyjazdach; 

- liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w kampaniach. 

 

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

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 

 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami w obszarze przeciwdziałania 

narkomanii. Wspieranie finansowe, merytoryczne i organizacyjne instytucji i stowarzyszeń 

prowadzących działania na rzecz przeciwdziałania narkomanii. 

2. Współpraca z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami w celu 

prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych. 

3. Dofinansowanie realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego, edukacyjnego 

podczas zorganizowanych form wypoczynku letniego, zimowego dla dzieci  

i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień. 

 

Zadanie 5. Pomoc społeczna 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. 

 

IV. Realizacja zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

 

1. Realizatorem gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jest Wójt Gminy Godziesze 

Wielkie. 
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2. Koordynację działań związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii zawartych w niniejszym programie prowadzi Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich. 

 

V. Źródła finansowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

 

1. Źródłem finansowania zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii są środki 

finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

2. Powyższe środki ujęte są w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Godzieszach Wielkich  w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie 

narkomanii. 

3. Środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, niewykorzystane w bieżącym roku budżetowym nie wygasają z upływem 

tego roku i są przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację zadań gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii. 
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVI/184/20212021
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 24 lutego 2021r.

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Godziesze Wielkie

na 2021 rok

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r.

poz. 2050) stanowi, że przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, precyzuje

te zadania oraz nakłada na Wójta Gminy obowiązek opracowania projektu gminnego programu

przeciwdziałania narkomanii z uwzględnieniem celów operacyjnych dotyczących przeciwdziałania

narkomanii, określonych w Narodowym Programie Zdrowia.

Przedłożony przez Wójta Gminy projekt gminnego programu uwzględnia ustawowe zadania

własne Gminy Godziesze Wielkie w celu przeciwdziałania narkomanii. Gminny program stanowi

część strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-

2022. Gminny program uchwala rada gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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