
 

Uchwała Nr XV/207/2019 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie 

Gminy Michałowice na rok 2020” 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 10 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                            

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) Rada Gminy Michałowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się „Gminny program przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice 

na rok 2020” w brzmieniu załącznika do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Załącznik do  

Uchwały Nr XV/207/2019  

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 15 grudnia 2019 r. 

 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2020 

 

Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa z 

dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 poz. 852 ze zm.). Akt 

ten stanowi, iż zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji 

rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie. Zgodnie z 

art. 10 ust. 1 przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, i jest realizowane 

w postaci gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, uchwalanych corocznie przez 

rady gmin. Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok stanowi kontynuację 

wcześniej prowadzonych działań. Program uwzględnia zadania określone w ustawie o 

przeciwdziałaniu narkomanii jak również zadania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

Program stanowi część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 

w obszarze strategicznym „rozwój profilaktyki rozwiązywania problemów związanych z 

nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych używek”.  

 

Rozdział I 

Charakterystyka zjawiska 

 

Narkomania to nałogowe odurzanie się środkami powodującymi uzależnienia, o pochodzeniu 

naturalnym bądź syntetycznym. Narkotyk jest środkiem, który w pewien sposób oddziałuje na 

układ nerwowy wpływa na nastrój, myśli oraz zachowanie osoby, która go przyjmuje. 

Zmienia jej świadomość lub uczucie, poprzez oddziaływanie na neuroprzekaźniki obecne w 

mózgu, takie jak dopamina, norepinefryna czy serotomina. Wskutek tego zmieniają się 

reakcje fizyczne oraz odbiór otoczenia. Używanie narkotyków uznawane jest powszechnie za 

jedną z przyczyn ogólnoświatowego obciążenia chorobami. 

Lokalnie badania przeprowadzane w 2016 roku wśród mieszkańców naszej gminy, wskazały 

wzrost odsetka badanych osób w stosunku do badania z roku 2012, które przyznały się do 

zażycia narkotyków (14,8% badanych dorosłych w 2016r, 11,5% badanych dorosłych w 

2012r). Zaobserwowano między innymi wzrost odetka osób, które znają w swoim otoczeniu 

osoby używające substancji odurzających. Badania wykazały również, że wzrasta dostępność 

do środków odurzających. Pozytywną informacją uzyskaną podczas badań były deklaracje 

większości uczniów, że nie sięgnęliby po narkotyki nawet gdyby nadarzyła się okazja oraz 

wysoki poziom świadomości ryzyka i szkód związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych. Przeprowadzone badania dotyczyły kwestii dopalaczy. Do używania 

dopalaczy przyznało się 5% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i 1,3 % uczniów gimnazjum. 

8%.7% badanych uczniów deklarowało, że jego rodzice nie posiadają żadnej wiedzy o tego 



rodzaju substancjach a około 20% ocenia wiedzę rodziców jako bardzo dużą.  

Analiza dostępnych danych oraz zgłaszanych potrzeb wskazują, iż działania w ramach 

programu powinny być skoncentrowane na młodzieży oraz ich rodzicach jak również osobach 

pracujących z dziećmi i młodzieżą. Niezbędna jest realizacja programów poszerzających 

wiedzę i świadomość z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych. 

Rozdział II 

Cel programu 

Celem głównym programu jest: 

1) Przeciwdziałanie narkomani na terenie Gminy Michałowice 

Cele szczegółowe programu: 

1) podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości w obszarze problematyki dopalaczy i 

uzależnień od narkotyków; 

2) zwiększenie dostępności do wsparcia specjalistycznego w sytuacjach związanych z 

problemem uzależnienia. 

 

Rozdział III 

Odbiorcy programu 

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Michałowice, w szczególności do: dzieci i 

młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników pomocy społecznej oraz 

policji. 

Rozdział VI 

Zadania  programu 

Zadanie 1 

Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 

w szczególności: 

1) zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących specjalistyczną pomoc 

dla osób uzależnionych od narkotyków; 

2) prowadzenie w ramach punktu informacyjno -konsultacyjnego poradnictwa z zakresu 

uzależnień od środków psychoaktywnych. 

 

Zadanie 2 

Udzielanie pomocy psychospołecznej w szczególności: 

1) prowadzenie poradnictwa psychologicznego; 

2) zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych w tym dotyczących oferty pomocy; 

3) podnoszenie kompetencji kadr z zakresu narkomanii poprzez organizowanie 

specjalistycznych szkoleń oraz zakup fachowej literatury. 

 

Zadanie 3 

Wzmacnianie pożądanych postaw i wzrost wiedzy i świadomości w szczególności 

1) realizacja w szkołach programów profilaktycznych w tym rekomendowanych, 

2) prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych form edukacji 

3) zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 

narkomanii oraz ryzyka używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 

4) organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu narkomanii i środków zmieniających 



świadomość w szczególności dla rodziców, opiekunów i wychowawców; 

5) przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń. 

 

Zadanie 4 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

przeciwdziałaniu narkomanii poprzez stałą wymianę informacji i promocję działalności. 

 

Rozdział V 

Przewidywane rezultaty 

1. Program przewiduje osiągnięcie następujących rezultatów: 

1) objęcie programami profilaktycznymi i edukacyjnymi  uczniów szkół podstawowych; 

2) poszerzenie wiedzy z zakresu narkomanii i innych środków zmieniających świadomość  

3) zwiększenie dostępu do informacji z zakresu uzależnień od narkotyków 

2. Program przewiduje monitoring następujących wskaźników: 

1) liczba zrealizowanych programów profilaktycznych; 

2) liczba zrealizowanych działań edukacyjnych; 

3) liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych; 

4) liczba zrealizowanych szkoleń; 

5) liczba osób uczestniczących w szkoleniach; 

6) liczba materiałów edukacyjnych i informacyjnych 

7) liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego 

 

Rozdział VI 

Realizatorzy  programu 

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. 

Program realizowany będzie przy współpracy ze placówkami oświatowymi, placówkami 

służby zdrowia, organizacjami,  firmami i osobami fizycznymi realizującymi usługi z zakresu 

programu.  

 

Rozdział VII 

Źródła finansowania i sprawozdawczość 

Środki finansowe na realizacje programu stanowią dochody własne pochodzące z wpływów z 

tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki 

programu ujmowane są  w budżecie Gminy Michałowice w rozdziale  85153 

 

Rozdział VIII 

Sprawozdawczość 

Sprawozdanie z realizacji programu stanowi integralną część rocznego sprawozdania z 

działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2020” 

Projekt uchwały wynika z zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Art. 10 ust. 2 ustawy wskazuje, że realizacja zadań własnych gminy określonych w ustawie 

jest prowadzona w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, stanowiącego 

część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę 

gminy.  

Przedstawiony projekt programu zawiera zadania, o których mowa w ustawie wraz ze 

wskazaniami sposobów realizacji . Program został opracowany z uwzględnieniem potrzeb 

występującymi na terenie Gminy Michałowice i jest zgodny z założeniami Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020, przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 

sierpnia 2016 r. 

 W programie na rok 2020 uwzględniono przede wszystkim zadania związane 

z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej 

zarówno do dzieci i młodzieży jak i ich opiekunów i wychowawców. W ramach programu 

planowana jest kontynuacja poradnictwa specjalistycznego oraz działań edukacyjnych 

skierowanych do przedstawicieli różnych służb oraz rodziców. Program będzie realizowany w 

ścisłej współpracy ze szkołami a proponowane programy profilaktyczne i działania 

edukacyjne będą odpowiadały na aktualne potrzeby. Budżet programu wynosi 30 000zł. 

 

 

 


