
UCHWAŁA NR XXVI/248/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn 
na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., 
poz. 713 z póź. zm.) i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii  (t.j. Dz. U. 
2020, poz. 2050), uchwala się co następuje: 

§ 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn na rok 2021, stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Preliminarz wydatków w 2021 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/248/2020 

Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

1. Podstawy prawne 

1) Ustawa z dnia 27 października 2020 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020, poz. 2050); 

2) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2020, poz. 322, 1492); 

3) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
2020, poz. 1492); 

4) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713). 

2. Wstęp 

Samorządy lokalne, odpowiednie organy administracji rządowej oraz inne instytucje przez nie nadzorowane 
są zobowiązane do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Polsce obejmujących między 
innymi promocję zdrowia psychicznego, promocje zdrowego stylu życia, informowanie o szkodliwości środków 
odurzających i substancji psychotropowych oraz działalności interwencyjnej. Rodzaj działań profilaktycznych 
określa Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn. Przeciwdziałanie narkomanii 
zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019, poz. 852 ) jest zadaniem własnym gminy 
i obejmuje między innymi: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  i osób zagrożonych 
uzależnieniem; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; 

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 i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii; 

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób  z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego. 

3. Diagnoza problemów społecznych 

Celem diagnozy jest charakterystyka zjawisk przemocy oraz ryzyka uzależnień (m. in. alkohol, nikotyna, 
narkotyki) wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych mieszkańców gminy oraz sprzedawców napojów 
alkoholowych. Ponadto monitorowanie zjawiska narkomanii dostarcza podstaw do planowania działań oraz 
oceny ich skuteczności. 

3.1 Badania mieszkańców Gminy Wołczyn 

Problem narkotykowy 

- Połowa mieszkańców (51%) zna osoby, które spożywają narkotyki. 

- Jako najbardziej popularną substancję psychoaktywną, czyli taką, z którą badani chociaż raz się spotkali jest 
marihuana i wskazało ją 83%, uwagę 50% mieszkańców przyciągnęła amfetamina i kokaina. Nie można również 
pominąć innych substancji, na które natrafili badani: grzyby halucynogenne – 27%, LSD – 23%, ekstazy – 25%, 
oraz inne, np. kleje – 7%. 

- 14% badanych mieszkańców zgadza się ze stwierdzeniem, że okazjonalne spożywanie narkotyków nie prowadzi 
do uzależnienia. 

- Niemal wszyscy badani respondenci słusznie nie zgadzają się, że dopalacze są bezpieczniejszą alternatywą dla 
narkotyków. Uważa tak aż 94% badanych mieszkańców. 
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- 89% mieszkańców gminy uważa, że stosowanie używek może przyczynić się do agresywnego zachowania. 

Zalecenia: 

- Zorganizowanie kampanii uświadamiającej mieszkańcom, że to właśnie oni w dużej mierze dają przykład 
młodzieży i kreują ich dalsze postawy życiowe. 

- Zaleca się zwiększenie działań profilaktycznych przez Policję. 

- Zorganizowanie akcji informacyjnej na temat skutków spożywania substancji psychoaktywnych. 

- Stworzenie kampanii społecznej skierowanej przeciwko zjawisku przemocy rodzinie oraz zapewnienie pomocy 
osobom poszkodowanym 

3.2 Badania młodzieży szkolnej 

Problem narkotykowy 

- Analizując zebrane dane można zauważyć, iż problem narkotykowy na terenie gminy istnieje w bardzo niskim 
stopniu. Ankietowani w większości nie posiadają informacji na temat dostępności narkotyków w najbliższej 
okolicy. Uczniowie zdają sobie sprawę z tego, że nawet okazjonalne zażywanie narkotyków może silnie 
uzależnić. Podobne stanowisko ankietowani objęli w temacie dopalaczy. Zauważalny jest brak zainteresowania 
tymi używkami wśród badanych uczniów. 

- Z uczniami na temat działania używek najczęściej rozmawiają rodzice - ponad 59% oraz nauczyciele – 42%. 

- Ponad połowa ankietowanych uczniów – 68% nie wie czy trudno jest zdobyć dopalacze w ich miejscu 
zamieszkania 

Zalecenia: 

- Organizowanie dzieciom i młodzieży aktywnych form spędzania czasu, na których próby wnoszenia i/lub 
spożywania wyrobów alkoholowych, a także papierosów i papierosów elektronicznych będą zakazane. Mogą to 
być: międzyszkolne zawody sportowe, wyjazdy do kina, teatru, na basen, piesze rajdy po okolicy, organizowanie 
tzw. „Dni profilaktyki”. 

- Poruszanie tematów związanych z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży od alkoholu, przez nauczycieli 
i rodziców na zebraniach w szkole. 

- Zorganizowanie akcji plakatowej informującej o konsekwencjach płynących z palenia papierosów, zażywania 
narkotyków oraz spożywania alkoholu. 

- Zorganizowanie akcji informacyjnej na temat skutków spożywania substancji psychoaktywnych. 

- Konieczne jest również kształtowanie umiejętności, np. w zakresie budowania poczucia własnej wartości, 
funkcjonowania w grupie rówieśniczej, rozwiązywania konfliktów, asertywnego odmawiania czy współpracy 
zespołowej. 

- Przeprowadzenie warsztatów prowadzonych przez zewnętrznych ekspertów. Polecany program: UNPLUGGED. 

- Przeprowadzenie badań panelowych: powtórzenie badania na tych samych respondentach – obecnych uczniach 
szkół podstawowych, by sprawdzić jak kształtują się wzory spożywania alkoholu młodych mieszkańców gminy 
i czy działania profilaktyczne przynoszą zamierzony skutek. Czy młodsi uczniowie, którzy obecnie są 
w szkołach podstawowych i nie spożywają alkoholu teraz, będą sięgać po niego  w wieku 14-16 lat. 

4. Cel główny i cele szczegółowe Programu 

Głównym celem programu jest ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych, wynikających 
z używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. 

Cele szczegółowe: 

1. Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. 

2. Zmniejszanie wpływu czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów narkomanii, kształtowanie 
umiejętności psychospołecznych ograniczających ryzyko uzależnienia oraz zapobieganie uzależnieniom 
i zachowaniom ryzykownym. 

Id: 79F5E530-27D1-4C7E-A10E-4568BCA85585. podpisany Strona 2



3. Zwiększanie dostępności do profesjonalnej pomocy dla osób używających i uzależnionych, zapobieganie 
szkodom zdrowotnym i społecznym oraz ograniczanie rozmiarów używania narkotyków. 

Dla uzyskania zamierzonych celów należy w sposób systematyczny i długotrwały realizować następujące 
zadania: 

I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

1. Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Kluczborku. 

Realizacja kierunku działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia: 

2.1.1. Działania edukacyjne i informacyjne. 

2.3.1. Profilaktyka uniwersalna. 

2.4.  Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna. 

2. Wspieranie działań profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym dla dzieci i młodzieży 
w szczególny sposób eksponujący szkodliwość alkoholu, narkotyków (spektakle, konkursy, zawody sportowe, 
imprezy tematyczne, itp).  

Realizacja kierunku działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia: 

2.1.1. Działania informacyjne i edukacyjne. 

3. Wsparcie finansowe Centrum Psychoedukacji przy Zespole Szkół w Wołczynie, psycholog dla uczniów oraz 
ich rodzin, z możliwością konsultacji dla mieszkańców. 

Realizacja kierunku działania określonego w Narodowym Programie Zdrowia: 

2.1.1. Działania edukacyjne i informacyjne. 

2.3.1. Profilaktyka uniwersalna.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/248/2020 

Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Preliminarz wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 
pochodzą z przewidzianych w budżecie gminy Wołczyn na rok 2021 wpływów z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez właścicieli wszystkich punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych oraz opłat za zezwolenia jednorazowe. 

Dział 851 – Rozdział 851513 Zwalczanie narkomanii 

I.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci 
i młodzieży. 

1. Działalność informacyjno - edukacyjna - 4 457,80 zł. 

2. Wsparcie Centrum Psychoedukacji przy Zespole Szkół w Wołczynie - 7 800,00 zł.
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