
UCHWAŁA NR XVIII/173/15
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Staszów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)1) Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 
2016 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z preliminarzem środków 
na jego realizację stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany: Dz. U z 2011 r., Nr 117, poz. 678; Dz. U. z 2015 r., poz. 28, poz. 875, poz. 2014.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/173/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych 
gminy. Działania te realizowane są w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. Program ten zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii jest uchwalany 
corocznie przez Radę Miejską. 
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XVIII/173/15

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 grudnia 2015 roku

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

w Staszowie na 2016 rok

Wprowadzenie.

  Narkomania stanowi jedno z największych zagrożeń cywilizacyjnych. Niesie ze
sobą poważne ryzyko  dla  zdrowia  publicznego i  związana jest  z  wieloma problemami
społecznymi,  takimi  jak  ubóstwo,  bezrobocie,  prostytucja,  przestępczość,  bezdomność.
Pojęcie narkomanii  jest  niejednoznaczne. W medycynie pod pojęciem tym rozumie się
raczej  uzależnienie od substancji  psychoaktywnych.  Potocznie narkomanią nazywa się
pewien styl życia polegający na mniej lub bardziej niekontrolowanym używaniu substancji
psychoaktywnych i preferowaniu ich używania nad inne akceptowane społecznie sposoby
spędzania  czasu.  W  naukach  społecznych,  a  także  głównie  w  polityce  zdrowotnej
i  wymiarze sprawiedliwości,  pojęcie  narkomanii  rozszerza się  na całokształt  zagadnień
związanych  z  problemami  zdrowotnymi,  funkcjonowaniem  w  rolach  społecznych,
konfliktami  z  prawem  i  dobrymi  obyczajami,  ekonomią.  Narkomania  w  krótkim  czasie
prowadzi  do  poważnych  zmian  psychicznych  pod  postacią  obniżenia  uczuciowości
wyższej, degradacji społecznej, zaburzeń krytycyzmu, osłabienia woli, kłamliwości. Często
staje się przyczyną wejścia na drogę przestępczą.

Zjawisko narkomanii dotyka wielu osób, w tym dzieci i młodzież ze względu na panującą
modę  zażywania  substancji  psychoaktywnych. Zażywanie  narkotyków  wywołuje  wiele
różnych  problemów  rodzinnych,  szkolnych,  prawnych,  a  przede  wszystkim
zdrowotnych. Uzależnienie  od  narkotyków  jest  przyczyną  tragedii  wielu  młodych  ludzi
i  ich  rodzin,  stanowi  poważne  zagrożenie  dla  zdrowia  społeczeństwa.  Skuteczność
przedsięwzięć  mających  na  celu  przeciwdziałanie  narkomanii  zależy  od  rozszerzenia
działań w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych.

Ważnym kierunkiem polityki  Gminy jako  jednostki  samorządu  terytorialnego  jest
zapobieganie powstawaniu nowych problemów narkotykowych, zmniejszenie rozmiarów
tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie skuteczności działań do radzenia sobie
z już istniejącymi problemami.  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Staszowie na 2016 rok ukierunkowany
jest  przede  wszystkim  na  profilaktykę  oraz  na  bezpośrednie  przeciwdziałanie
i  eliminowanie  patologii  społecznych  powstałych  na  gruncie  zażywania  substancji
psychoaktywnych.

Program  ukierunkowany  jest  na   trzy  podstawowe  obszary:  profilaktykę,  rehabilitację
i ograniczanie szkód zdrowotnych. Obejmuje swoim działaniem szereg grup docelowych,
skierowany jest do osób używających narkotyki, jak również do ogółu społeczeństwa, ale
przede wszystkim do dzieci i młodzieży. 

I.   Partnerzy Gminy w realizacji programu:

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
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 Poradnia Zdrowia Psychicznego,

 Podstawowa Opieka Zdrowotna,

 Ośrodek Pomocy Społecznej,

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 Komenda Powiatowa Policji,

 Sąd Rejonowy,

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,

 Placówki oświatowe,

 Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica ,,Jutrzenka”

 Staszowski Ośrodek Trzeźwości ,, Strumyk”,

 Lokalne media,

 Osoby fizyczne zainteresowane w/w działalnością,

 Organizacje pozarządowe.

II.  Założenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii

w Staszowie na 2016rok

Podstawą  prawną  do  działań  w  tym  zakresie  jest  Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii, ( Dz. U. 2012.124 j.t.)). 

Ustawa  precyzuje  działania,  które  należą  do  zadań  własnych  gminy  i powinny  być

realizowane z uwzględnieniem potrzeb lokalnych.

Zgodnie  z  art.  2  Ustawy,  przeciwdziałanie  narkomanii  realizuje  się  przez odpowiednie

kształtowanie polityki społecznej , gospodarczej, oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej.

Założenia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w  Staszowie  na 2016 rok

dotyczą przeprowadzenia zarówno działań mających na celu zapobieganie pojawianiu się

nowych  problemów,  wynikających  z  używania  narkotyków,  jak  również  zmniejszenie

rozmiarów  już  istniejących  problemów,  w  szczególności  zahamowanie  tempa  wzrostu

popytu  na  narkotyki  oraz  zwiększenie  zasobów  potrzebnych  do  radzenia  sobie  z  już

istniejącymi zagrożeniami. 

 Główne cele programu :

 Ograniczanie tempa wzrostu rozpowszechniania i używania narkotyków i środków 
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psychoaktywnych.

 Zwiększenie liczby osób, które podejmą i będą kontynuować leczenie. 

 Przeciwdziałanie próbom pierwszych eksperymentów z narkotykami i środkami 

psychoaktywnymi.

 Wspieranie leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od narkotyków    

i współuzależnionych.

 Działalność informacyjna i edukacyjna w środowisku lokalnym.

 Inspirowanie różnorodnych form działań profilaktycznych, adresowanych do dzieci   

i młodzieży.

 Wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę na temat przyczyn powstawania 

zagrożeń uzależnieniem i podatności na uzależnienia z perspektywy uwarunkowań 

medycznych, psychologicznych i środowiskowych.

 W ramach  osiągnięcia  celu  nadrzędnego,  jakim jest  skuteczne  przeciwdziałanie

narkomanii, ujętego w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano do

realizacji w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Staszowie na 2016 rok,

wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii określone zadania.

      III.       Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

                w Staszowie na 2016 rok                        

 Zadanie 1. 

Zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób

uzależnionych  i osób zagrożonych uzależnieniem.

Istotnym  działaniem  jest  skuteczna  pomoc  osobom  uzależnionym  i  zagrożonym

narkomanią.   Bardzo  ważnym  elementem  w  tym  zadaniu  jest  zapewnienie  rzetelnej

informacji na temat możliwości leczenia oraz terapii osobom uzależnionym, jak również

dbałość  o  dostępność  do  placówek  prowadzących  leczenie  oraz  rehabilitację  osób

z problemami uzależnień. 

  Sposób realizacji:

 prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego d.s. Narkomanii w Staszowskim

Ośrodku Trzeźwości,

 prowadzenie strony internetowej dla osób zainteresowanych problemem narkomanii

adres strony: www.strumyk.staszow.pl; e-mail: narkokonsultacje@gazeta.pl

 finansowanie/dofinansowanie  działalności  specjalistycznych  placówek
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świadczących pomoc dla osób zagrożonych narkomanią,

 organizacja  i  dofinansowanie  szkoleń  specjalistycznych  dla  personelu

prowadzącego terapię  i rehabilitację z osobami uzależnionymi,

 informowanie  społeczności  lokalnej  o  możliwościach  korzystania  z  pomocy

terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób  uzależnionych  od  narkotyków

i zagrożonych uzależnieniem.

Zadanie 2. 

Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  narkomanii  pomocy

psychospołecznej i prawnej.

Występowanie problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków u jednego lub kilku

członków  w  rodzinie  ma  bardzo  negatywny  wpływ  na  funkcjonowanie   podstawowej

komórki społecznej,  jaką jest rodzina, w tym spełniania przez nią funkcji  opiekuńczo –

wychowawczych. Celem tego zadania są działania zmierzające do  zmniejszenia zaburzeń

życia  rodzinnego,  które  są  skutkami  zażywania  substancji  psychoaktywnych  przez  jej

członka(ów).

  Sposób realizacji:

 dokonywanie  przez  pracowników  socjalnych  diagnozy  sytuacji  w  rodzinach

dotkniętych  problemem  narkomanii  przy  współdziałaniu  z  GKRPA,  Punktem

Informacyjno  -  Konsultacyjnym  w  SOT  ,,Strumyk”,  Komendą  Powiatową  Policji

w Staszowie, pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół, nauczycielami,

 wspieranie  specjalistycznego  poradnictwa:  psychologicznego,  pedagogicznego,

prawnego i terapeutycznego,

 prowadzenie  grup  wsparcia  dla  rodziców  osób  uzależnionych  i  zagrożonych

uzależnieniem,

  wspomaganie  finansowe rożnych  form wypoczynku wakacyjnego z  programem

profilaktycznym dla dzieci  z  rodzin o niskim statusie  materialnym i  zagrożonych

narkomanią,

 działalność  edukacyjna   związana  z  przeciwdziałaniem  narkomanii   i  pomoc

rodzicom dzieci zażywających narkotyki poprzez informowanie o formach pomocy

dzieciom i młodzieży zażywającym narkotyki oraz uświadamianie członkom rodzin

zagrożeń wynikających z narkomanii.
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Zadanie 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,

finansowanie spotkań i imprez okolicznościowych.

Celem  tego  zadania  jest  zminimalizowanie  zagrożeń  związanych  z  kontaktem

z narkotykami poprzez wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych dla dzieci

i  młodzieży,  kreowanie  postaw  i  nabywanie  umiejętności  służących  zdrowemu

i wartościowemu życiu, jak również edukację rodziców i wychowawców i wyposażanie

ich  w  kompetencje  wychowawcze  sprzyjające  właściwej   komunikacji  z  dziećmi

i dorastającą młodzieżą.  

Sposób realizacji:

 prowadzenie własnych i włączanie się do ogólnopolskich kampanii, akcji i imprez

edukacyjnych uwzględniających problematykę narkomanii i promujących życie bez

narkotyków (konkursy, festyny, zawody sportowe, pikniki itp.),

 udzielanie pomocy (w tym dożywianie) dzieciom zagrożonym narkomanią objętych

zajęciami  opiekuńczo  –  wychowawczymi,  sportowymi  z  programem

profilaktycznym, 

 wspieranie szkolnych  programów profilaktycznych w zakresie  organizacji  czasu

wolnego  dzieci  i  młodzieży  integralnych  z  zajęciami  sportowo  -  integracyjnymi,

stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków,

 dofinansowywanie  szkoleń  podnoszących  kwalifikacje  zawodowe  osób

realizujących programy profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii, 

 podejmowanie działań edukacyjnych przeznaczonych dla rodziców - prowadzenie

szkoleń, warsztatów oraz konsultacji,

 opracowywanie,  zakup  i  kolportaż  materiałów  informacyjno  -  edukacyjnych

dotyczących problematyki narkomanii oraz zdrowego stylu życia.

Zadanie 4.

Wspomaganie  działań  instytucji,  organizacji  pozarządowych  i  osób  fizycznych

służących rozwiązywaniu problemów  narkomanii.

Działania na rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia, a jednym z jego elementów jest

powstrzymywanie  się  od  używania  substancji  psychoaktywnych,  w  tym  narkotyków
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powinny mieć charakter  interdyscyplinarny.  Koordynacja i  ścisła współpraca podmiotów

realizujących działania profilaktyczne daje szansę na zwiększenie popytu na zdrowe style

życia,  a  tym samym eliminowanie tendencji  do  używania  substancji  psychoaktywnych.

Rolą jednostki samorządu terytorialnego jest wspomaganie finansowe, merytoryczne tych

instytucji,  organizacji  pozarządowych  oraz  osób  fizycznych,  które  prowadzą  działania

w w/w zakresie. 

Sposób realizacji:

 współpraca z  instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami

wyznaniowymi  oraz  osobami  fizycznymi  z  zakresu  zapobiegania  narkomanii

o charakterze profesjonalnym,

 wspomaganie organizacyjne grup pomocowych .  

 Zadanie 5.  

Pomoc  społeczna  osobom  uzależnionym  i  rodzinom  dotkniętym  ubóstwem

i  wykluczeniem  społecznym  integrowanie  ze  środowiskiem  lokalnym  tych  osób

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Celem tego  zadania  jest  przeprowadzenie  analizy  rzeczywistych  potrzeb  i  możliwości

pomocy osobom i ich rodzinom z powodu zagrożenia narkomanią oraz zorganizowanie

skutecznej pomocy socjalnej tym osobom. 

Sposób realizacji:

 dokonanie analizy rzeczywistych potrzeb i możliwości pomocy – diagnoza sytuacji,

 współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Staszowie w zakresie  udzielania

stosownej  pomocy  rodzinom  z  problemem  narkotykowym  w  sytuacjach

zdiagnozowanych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej,

 organizowanie  zajęć  (indywidualnych  lub  grupowych)  dla  rodzin  dotkniętych

problemem  narkotykowym,  ukierunkowanych  na  rozwiązywanie  bieżących

problemów  życiowych  i  zmianę  nawyków  zachowania,  które  mogą  utrudniać

reintegrację społeczną i zawodową.

IV. POSTANOWIENIA KO COWEŃ

1. Źródła finansowania programu:

Finansowanie  poszczególnych  zadań  wynikających  z  Gminnego  Programu
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Przeciwdziałania  Narkomanii  określa  Preliminarz  wydatków  do  Gminnego  Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, zgodny z budżetem Miasta i Gminy Staszów,

zatwierdzony  przez  Radę  Miejską  w  Staszowie  Uchwałą  Nr  XVIII/176/15  z  dnia

30 grudnia 2015 roku.
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XVIII/173/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Preliminarz wydatków do 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Staszowie na 2016 rok.

Lp. Nazwa zadania Przeznaczone środki

1 Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej
i rehabilitacyjnej  dla osób uzależnionych i  osób zagrożonych
uzależnieniem.  Udzielenie  rodzinom,  w  których  występują
problemy narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej

2650

2 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 konsumpcji dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych.

19150

3 Wspomaganie  działań  instytucji,  organizacji  pozarządowych
i osób  fizycznych,  służących  rozwiązywaniu  problemów
narkomanii.

 4000

RAZEM : 25800

Koszty realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii wg paragrafów
Dział 851
Rozdział 85153

Paragraf Wyszczególnienie Wydatki

4170

(Wynagrodzenie bezosobowe ) 
dofinansowanie prowadzenia zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży 
w ramach działań integrujących 
psychoprofilaktykę z aktywnością 
sportową, zwłaszcza w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii). 
Finansowanie punktu informacyjnego ds. 
problemów narkomanii.

18800

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000

4220
Zakup  środków  żywności  (w  tym
poczęstunku dla dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych  zajęciach  profilaktyczno
-  sportowych,  z  okazji  spotkań  i imprez
okolicznościowych. 

1000

4300 Zakup usług pozostałych 1000

2810 Dotacje  celowe  do  realizacji  zadań
zleconych fundacjom

4000

RAZEM: 25800
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