
                                                         UCHWAŁA NR XV/100/2019 
RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 

                                                         z dnia 26 listopada 2019 r. 
 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 
 
Na podstawie: art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 
r. poz. 852) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.) 
 

 
Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje: 

 

 
§ 1 

 
 Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 
  

§ 2 

 

WSTĘP 
 

 „Narkomania oznacza nadużywanie środków psychoaktywnych, potocznie – narkotyków, do jakich 

zaliczane są naturalne lub syntetyczne substancje, które wprowadzone w określonej dawce do organizmu 

ludzkiego oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy, powodując między innymi zmiany świadomości, 

percepcji, nastroju” (J. Zamecka, Narkomania [w:] Encyklopedia socjologii, w. Kwaśniewicz i in. (red.), t.2, 

Warszawa 1999, s. 285) 

 Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i konsekwencji z tym związanych 

dotyczy większości społeczeństw współczesnego świata. Problem uzależnienia od narkotyków jest 

zauważalnym problemem zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i lokalnej. Narkomania to problem przede 

wszystkim zdrowotny, bowiem niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego (HIV, żółtaczka itp.), 

jak również stanowi bardzo ważny problem prawny i kulturowy. Zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące 

się w naszym kraju, sprzyjają rozpowszechnianiu się mody na używanie środków psychoaktywnych. 

Wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami. Szczególnie niepokojące jest zjawisko wzrostu 

zagrożenia narkomanią wśród młodzieży, a także obniżanie się granicy wieku osób mających kontakt ze 

środkami uzależniającymi. Wśród młodzieży panuje błędny pogląd, że krótkotrwałe i incydentalne 

zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia.  



Powszechnie znana jest skala trudności leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych w 

przywracaniu ich do normalnego życia. Efektywność leczenia osób z grupy uzależnionych jest niska, 

natomiast ryzyko wystąpienia u nich szkód zdrowotnych bardzo wysokie. Ponadto narkomania niesie za 

sobą wiele negatywnych skutków, takich jak: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, prostytucja, przemoc, 

bezdomność, hazard, alkoholizm. 

Ustawodawca  w art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązał 

jednostki samorządu terytorialnego, w tym także samorząd gminny, do realizacji zadań związanych z 

przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te mają być realizowane przez odpowiednie kształtowanie polityki 

społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez: działalność 

wychowawczą, edukacyjną, informacyjną oraz zapobiegawczą. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 został opracowany na podstawie 

Lokalnych Diagnozy Problemów Społecznych Gminy Sieraków, jest on również dostosowany do specyfiki 

problemów narkomanii w Gminie i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, 

administracyjnym i ekonomicznym.  

 
§ 3 

 
CELE PROGRAMU 

 

1. Rozpoznawanie specyfiki problemów narkomanii na terenie gminy Sieraków oraz potrzeb lokalnego 
środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu. 

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków 
oraz członków ich rodzin. 

3. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów narkomanii oraz zapobieganie powstawaniu 
nowych. 

4. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii. 
5. Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 
 

§ 4 

 
ZADANIA PROGRAMU I SPOSÓB ICH REALIZACJI 

 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych. 



 
1. Kontynuacja działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych 

i zagrożonych uzależnieniem oraz dla członków ich rodzin. 
2. Szerokie informowanie społeczeństwa o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków, poprzez 
upowszechnianie materiałów edukacyjnych. 

3. Zorganizowanie systemu wymiany informacji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi na działania 
profilaktyczne. 

 
II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci, 
młodzieży i rodziców. 

 
1. Współpraca z przedstawicielami szkół i innych instytucji, lokalnych mediów w zakresie prowadzenia 

skutecznej polityki informacyjnej w dziedzinie problemów narkotykowych. 
2. Realizacja wśród uczniów klas II szkół ponadpodstawowych programu profilaktycznego pt.: 

„Dojrzewanie a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży”, w celu przeciwdziałania 
nieakceptowanym zachowaniom społecznym. 

3. Organizacja warsztatów dla rodziców i nauczycieli poświęconych problematyce prawidłowej 
komunikacji z dziećmi i dorastająca młodzieżą. 

4. Przeprowadzenie lokalnej diagnozy zagrożeń społecznych nt. aktualnego problemu problemów 
społecznych na ternie gminy Sieraków. 

5. Współpraca ze szkołami w celu realizacji szkolnych programów profilaktycznych. 
6. Prowadzenie w gazetach lokalnych kampanii edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego 

stylu życia. 
7. Upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 

narkomanii. 
8. Udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i 

rozwiązywania problemów narkomanii. 
9. Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, poprzez organizowanie imprez 

sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktycznych. 
 

III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów narkomanii. 

1. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji zajmującymi się statutowo profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów narkomanii, promujących zdrowy styl życia. 

2. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

 
 
 

IV. Sposoby realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 



 
1. Podmioty chcące realizować zadania w ramach Gminnego Programu zobowiązane są do złożenia 

w Biurze Pełnomocnika oferty zawierającej merytoryczny opis projektu, kosztorys oraz podstawowe 
dane na temat oferenta. Oferta zostanie następnie skierowana do zaopiniowania przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji programu. 
3. Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań własnych gminy z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii zawartych w niniejszym programie prowadzi Pełnomocnik ds. 
Uzależnień. 

 
V. Źródła finansowania programu. 

 

Źródło finansowania programu stanowią opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 

VI. Kontrola efektywności programu. 
 
1. Nadzór nad realizacją zleconych zadań oraz ich formalne i finansowe rozliczanie prowadzi Pełnomocnik 

ds. uzależnień. Po zakończeniu realizacji zadania podmioty zobowiązane są do przedstawienia 
sprawozdań oraz do przeprowadzenia odroczonej w czasie oceny rezultatów swojej działalności. 

2. Pełnomocnik ds. uzależnień przedstawia na koniec roku merytoryczną i finansową ocenę realizacji 
Programu przeciwdziałania narkomanii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
formie informacji. 

3. Rada Miejska otrzyma sprawozdanie z wykonania Programu do końca I kwartału roku 2021. 
 

§ 5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 
 

§ 6 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  
 
 

 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 

Przemysław Góźdź 



 

UZASADNIENIE 

 
 

do Uchwały Nr XV/100/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26.11.2019 roku w sprawie uchwalenia 
Gminnego Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 

 
 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy obowiązek kształtowania polityki 
antynarkotykowej. W celu realizacji zapisów wynikających z ww. ustawy należy uchwalać Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
 

 

 Wobec powyższego podjecie uchwały uważa się za uzasadnione. 

 
 

 

                         Burmistrz Gminy 
 

                          Witold Maciołek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


