
UCHWAŁA NR XXXVII/353/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn na 
2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
2021 r., poz. 1713 z póź. zm.) i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii  
(Dz. U. 2020, poz. 2050), uchwala się co następuje: 

§ 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn na rok 2022 stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Preliminarz wydatków w 2022 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 podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Wołczyn na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/353/2021

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 22 grudnia 2021 r.
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1. Wstęp

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii do 
zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii dotyczą w szczególności:

1) działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej;

2) leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych;

3) ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych;

4) nadzoru nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii;

5) zwalczania niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania 
substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;

6) nadzoru nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić

do narkomanii.

„Gminny  Program   Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn”  został opracowany w celu realizacji w/w zadań.
Umieszczenie  zadań  wynikających  z  odrębnych  ustaw  w  jednym  programie  wynika  przede
wszystkim z faktu, że  do większości z nich można zaproponować zbieżne działania profilaktyczne
oraz to, że zadania do realizacji wynikające z tych ustaw mogą być finansowane z tych samych
środków. Program zawiera zadania na rok 2022,  które są kontynuacją, działań podejmowanych we
wcześniejszym  okresie.  Sposoby  realizacji  tych  zadań  dostosowane  są  do  potrzeb  lokalnych
i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby osobowe i finansowe.

2. Postawy prawne

Akty prawne mające zastosowanie w zawartym Programie: 

1) ustawa z dnia 27 października 2020 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

2) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym 

3) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi

4) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

3. Instytucje w Gminie Wołczyn działające w zakresie przeciwdziałania narkomanii

   Zadania  dotyczące  obszarów  zapobiegania  problemom  związanym  z  używaniem  substancji
psychoaktywnych oraz przeciwdziałania ich skutkom, realizowane są przez podmioty posiadające
odpowiednie przygotowanie do realizacji tych zadań:
- Burmistrz Wołczyna
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie
- Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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- Placówki oświatowe
- Placówki Ochrony zdrowia
- Centrum Psychoedukacji przy Zespole Szkół w Wołczynie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Organizacje pozarządowe
- Sąd Rejonowy w Kluczborku
- Prokuratura Rejonowa w Kluczborku
- Straż Miejska

4. Diagnoza problemów społecznych

     Niniejsza  diagnoza  społeczna  ma  na  celu  rozpoznanie  skali  problemów  wynikających
z korzystania substancji uzależniających (dopalacze, narkotyki) wśród dzieci, młodzieży, a także
dorosłych mieszkańców gminy Wołczyn. A także monitorowanie zjawiska narkomanii mające na
celu wyszukanie odpowiednich podstaw do planowania działań oraz oceny ich skuteczności.

4.1  Problematyka badania

a) problematyka korzystania z narkotyków i dopalaczy oraz uzależnienia od tych substancji.

NARKOTYKI, SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

Według  badań,  odsetek  zażywania  narkotyków  w  Polsce  jest  znacznie  niższy  niż
w większości  krajów europejskich.  Najczęściej  używanym narkotykiem jest  marihuana.  Wśród
osób, które  podejmowały leczenie  z powodu uzależnienia,  najbardziej  popularnym narkotykiem
również była marihuana. Drugą w kolei substancją była amfetamina (Raport o stanie narkomanii
w Polsce (2019), Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2019).

Pomimo specyfiki tematu badań, zaledwie 1% respondentów odmówiło udziału w ankiecie.  9%
badanych deklaruje, że zna sposób na kupno narkotyków. Propozycję taką przynajmniej raz w życiu
otrzymało 11%, 10% zaś uważa, że w jego otoczeniu, środowisku jest osoba zażywająca narkotyki
lub środki odurzające. 7% badanych twierdząco odpowiedziało na pytanie, czy chociaż raz w życiu
zażywali środki psychoaktywne, większość z nich stanowili mężczyźni. Większość przyjmujących
to osoby w młodym wieku (18-24; 25- 34 lata), pracujące na własny rachunek (23%), oceniający
swoje  warunki  materialne  jako  dobre  (12%).  Sięganiu  po  narkotyki  sprzyja  znajomość  osoby
zażywającej narkotyki oraz brak jakichkolwiek praktyk religijnych.

Według  ogólnej  opinii,  narkotyki  można  podzielić  na  tzw.  narkotyki  „miękkie”  (marihuana,
haszysz),  oraz „twarde”  (np.  kokaina,  heroina).  Powszechnie  uważa się,  że  wpływ narkotyków
„miękkich” na zdrowie jest znacznie mniejszy, niż narkotyków „twardych”. Ryzyko uzależnienia
psychicznego  jest  jednak  obecne,  a  konsekwencje  są  bardzo  trudne  do  wyeliminowania.  40%
badanych potrafi rozróżnić narkotyki „miękkie” i „twarde”.

Większość z nich (78%) jest zdania, że zarówno „miękkie” narkotyki uzależniają i są zagrożeniem
dla zdrowia.  (Komunikat z badań CBOS: Postawy wobec narkotyków – styczeń 2011).
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 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.

 89%  mieszkańców  gminy  uważa,  że  stosowanie  używek  może  przyczynić  się  do
agresywnego zachowania.

Problem narkotykowy wśród młodzieży szkolnej

 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 

5. 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.

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

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

2. Wsparcie finansowe Centrum Psychoedukacji przy Zespole Szkół w Wołczynie, psycholog
dla uczniów oraz ich rodzin, z możliwością konsultacji dla mieszkańców.
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Preliminarz Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
 na 2022 rok w Gminie Wołczyn

 

            Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii, pochodzą z przewidzianych w budżecie gminy Wołczyn  na rok 2022 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                                                     -     5 582,00 zł

2. Wsparcie Centrum Psychoedukacji przy Zespole Szkół w Wołczynie       -     8 000,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/353/2021

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 22 grudnia 2021 r.
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