
 

 
 
 
 
 

Uchwała Nr XXII/133/2016 
                                                     Rady Gminy Rozdrażew 
                                                     z dnia 14 grudnia  2016r. 

 
w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze 
Gminy Rozdrażew na 2017 r. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                  
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zm.), uchwala się co następuje: 
 

§ 1.   Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy  
         Rozdrażew na rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej  
         uchwały. 

 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2017 r. i podlega  
        ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie i w Biuletynie  
         Informacji Publicznej. 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy  
        Artur Jakubek  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 Zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Wójt 

przedkłada Radzie Gminy projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii biorąc 

pod uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym 

Programie Zdrowia. Celem Programu jest rozwiązywanie problemów związanych                          

z narkomanią na terenie gminy, działalność informacyjna i  edukacyjna w zakresie 

profilaktyki narkotykowej.  

Przeciwdziałanie narkomanii jest zadaniem własnym gminy, a Program na rok 2017 stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

         Wójt Gminy  
          Mariusz Dymarski  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           Załącznik do Uchwały Nr XXII/133/2016 
                                    Rady Gminy Rozdrażew 
                                     z dnia  14  grudnia 2016 

 
 

GMINNY PROGRAM  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ROZDRA ŻEW 

NA ROK 2017  

I. Wprowadzenie 

Narkomania – oznacza nadużywanie środków psychoaktywnych, potocznie – 
narkotyków. Są to substancje naturalne lub syntetyczne, które wprowadzone w określonej 
dawce do organizmu ludzkiego, oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy, powodując między 
innymi zmiany świadomości, percepcji, nastroju. 

Narkomania od lat stanowi problem o zasięgu globalnym.  Niesie za sobą poważne ryzyko   
dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób zakaźnych tj. HIV, zakażenia 
wirusem żółtaczki typu B i C, infekcji przenoszonych drogą płciową, gruźlicy. Konsumenci 
narkotyków (uzależnieni, użytkownicy problemowi i eksperymentujący) charakteryzują się 
wysokim ryzykiem zgonu, nieadekwatnym niejednokrotnie do ich wieku. Narkomania wiąże 
się z problemami społecznymi takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, prostytucja, przemoc, 
przestępczość, bezdomność oraz inne uzależnienia (hazard, alkoholizm). 

Narkomania jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów społecznych              
w Polsce. Szczególnie narażone na nią są dzieci i młodzież. Wynika to głównie z powodu 
lekceważenia problemu i panującą modę na zażywanie substancji psychotropowych oraz 
doniesień internetowych opisujących działanie narkotyków jako znoszących stres                             
i zmęczenie, a przynoszących luz, dobre samopoczucie i wesołość. 

II. Podstawa Prawna 

W Polsce podstawą prawną do działań w dziedzinie  przeciwdziałania narkomanii jest ustawa 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) 
Ustawa obejmuje  zagadnienia,  które należą do zadań własnych gminy i mają być 
realizowane  z uwzględnieniem potrzeb lokalnych. Realizacje działań na szczeblu lokalnym 
prowadzane są w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii, uchwalany 
corocznie przez Radę Gminy zawierający cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania 
narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia oraz  stanowiący część Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 –  2020. Ustawa zabezpiecza 
również środki finansowe na realizację programu, które pochodzą z opłat za korzystanie          
z zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych. 

III. Skala  problemów  

Ogólnokrajowe wyniki badań wskazują, że w opinii dorosłych Polaków problem narkomanii 
nie należy do najważniejszych problemów społecznych. Jednak większość dostrzega ryzyko 
szkód związane z używaniem substancji psychoaktywnych, a także posiada świadomość 
szczególnego zagrożenia młodzieży narkotykami. Dane wskazują, iż 16% badanej młodzieży 
(15-16 lat) deklarowało jednorazowy kontakt z marihuaną i haszyszem, a 4% przyznało się do 
co najmniej jednorazowego użycia amfetaminy. W sali kraju rozpowszechniło się także 
zjawisko używania środków odurzających i substancji psychotropowych wśród dzieci                     
i młodzieży. 
 



 
 

Rozmiary zjawiska narkomanii na terenie naszej gminy nie są w pełni znane. Jednak                
w ostatnich latach pojawiały  się pojedyncze sygnały i interwencje związane z używaniem 
narkotyków, które były przyczyną m.in. konfliktów w rodzinie. Nieliczne osoby  
nadużywające alkoholu przyznawały się także do zażywania środków psychotropowych. 

Z pozyskanych danych z Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. wynika jednak, że na terenie 
naszej gminy w roku bieżącym nie prowadzono żadnych spraw związanych z narkotykami. 

W roku 2015 przeprowadzono wśród uczniów  szkoły podstawowej i gimnazjum dwa badania 
ankietowe. Pierwszą badanie przeprowadziła  Pracownia Szkoleniowa Krokus z Krakowa  
wśród uczniów II klas gimnazjalnych w ZSP w Rozdrażewie oraz w ZSP w Nowej Wsi 
będących uczestnikami warsztatów profilaktycznych. W ankiecie brały udział 42 osoby. Na 
pytanie czy kiedykolwiek brałeś narkotyki 19% osób (tj. 8 osób) odpowiedziało twierdząco.  
Uczniowie, którzy potwierdzili, że zdarzyło im się sięgnąć po narkotyki odpowiadali także,   
że po raz pierwszy spożywali je ze znajomymi (33%) a także z kimś z rodziny (33%). 
najczęściej wybierali marihuanę ( 36%) i kokainę (36%) , w dalszej kolejności amfetaminę 
(27%). Za najczęstszy powód sięgania po narkotyki respondenci podawali : branie 
narkotyków przez innych (60%), z nudów (20%) dobrą zabawę (20%) . Na pytanie w jakich 
sytuacjach według nich młodzież sięga po narkotyki uczniowie odpowiadali: uczestnictwo     
w imprezie (76%) , spotkania z rówieśnikami (71%), w chwili bezradności (43%). 

Drugie badanie ankietowe opracowane przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy 
Radiowych przeprowadzono drogą elektroniczną lub na dostarczonych kwestionariuszach 
papierowych wśród uczniów klas III gimnazjum i klas VI szkoły podstawowej. 
Respondentami badania byli uczniowie uczestniczący w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 
wybrani losowo przez pedagoga/koordynatora kampanii. W gimnazjum badaniem objęto  22 
chłopców oraz 27 dziewczynek z czego po weryfikacji ankiety nie spełniających kryteriów ze 
względu na niespójność odpowiedzi odrzucono 10 kwestionariuszy chłopców i 15 
dziewczynek. 67% ankietowanych uczniów wskazuje, że dostępność marihuany byłaby dla 
nich niemożliwa. Natomiast w ocenie 8% ankietowanych łatwa. Spośród ankietowanych 
gimnazjalistów naszej gminy 92% chłopców  i 100% dziewczynek jeszcze nigdy nie sięgnęło 
po narkotyk jak i dopalacze. 8% chłopców ( 1 osoba) przyznaje że sięgnęła sama po 
marihuanę, również po dopalacze. Niepokojący jest fakt, że nie było to zdarzenie 
jednorazowe, gdyż zażywanie marihuany i dopalaczy deklaruje w  przeciągu ostatnich 12 
miesięcy i ostatnich 30 dni przez ankietą. Zdecydowana większość ankietowanych nie wie 
gdzie można kupić narkotyki jak również dopalacze. 

Cele programu:  

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu prowadzenie 
oddziaływań zapobiegawczych, informacyjno- edukacyjnych, skierowanych dla społeczności 
lokalnej w szczególności zwiększającej wiedze na temat skutków używania narkotyków, 
środków odurzających i substancji psychotropowych  mającej na celu ograniczenie szkód 
zdrowotnych i społecznych i prawnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia zgodnie 
założeniami Narodowego Programu Zdrowia. 

Zadania programu: 

• upowszechnienie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, 
interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych 
uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych  – informator, ulotki, 



 

 

• upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji 
zdrowia i profilaktyki narkomanii,  

• finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje osób pracujących z dziećmi                   
i młodzieżą dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz umiejętności              
i podejmowania interwencji profilaktycznej, 

• dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie 
zajmującej się pomocą psychologiczną, prawną, interwencją w kryzysie, profilaktyką, 
terapią związaną z narkomanią, 

• prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych promujących zdrowy styl 
życia, 

• realizacja programów profilaktycznych i zajęć informacyjno-edukacyjnych (dla dzieci, 
młodzieży, rodziców) w ramach profilaktyki uniwersalnej  

• prowadzenie punktu konsultacyjnego 

Realizatorzy programu: 

1)  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozdrażewie, 
2)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, 
3) Placówki oświatowe na terenie gminy Rozdrażew, 

                  4)  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie. 

Finansowanie: 

1.   Środki finansowe na  realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  
            pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż   napojów    alkoholowych. 
      2.  Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z  ustawy 
           o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niniejszego programu są ujęte w planie budżetu  
           Gminy Rozdrażew  na  rok  2017 w  dziale  851 „ochrona  zdrowia”, rozdział 85153  
           „zwalczanie narkomanii” w wysokości 6.000, - zł. 
 
 
 
85153 
          § 2710 dotacje          3.000,- 

- dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji 
      Kryzysowej w Krotoszynie  

          § 4210 Zakup materiałów                                                                                    1.500,-       
          § 4300  zakup usług           1.500,- 
              - zajęcia sportowe               
              - szkolenia                                                                                    
              - programy profilaktyczne        
              - prowadzenie punktu konsultacyjnego    
                                                                                                                            ------------------ 
                                                                                                                                         6.000,-               

 

       Przewodniczący Rady Gminy  
                  Artur Jakubek  


