Elektronicznie podpisany przez:
Aneta Katarzyna Smolicz
dnia 17 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXVII.63.2020
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otyń
na lata 2021-2024
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2050) uchwala się co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzenia działań
zapobiegających rozszerzaniu się narkomanii wśród społeczności gminy, a szczególnie wśród dzieci
i młodzieży przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otyń na lata 2021-2024,
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Aneta Smolicz
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Załącznik do uchwały Nr XXVII.63.2020
Rady Miejskiej Otyń
z dnia 17 grudnia 2020 r.
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otyń na lata 2021-2024
Wstęp
Narkomania
jest
jednym
z najpoważniejszych
problemów
społecznych
w Polsce.
Narkomania powstaje na skutek zanikania tradycyjnych więzi społecznych, rodzinnych oraz osłabienia
funkcji wychowawczej rodziny i szkoły. Ponadto narkomania jest ściśle związana z wieloma innymi
problemami społecznymi takimi, jak bezrobocie, przestępczość, ubóstwo. Tendencja wzrostowa w zakresie
używania substancji psychoaktywnych przez młodzież stawia nowe wyzwania przed działaniami
profilaktycznymi. Wzrost używania i rozpowszechniania substancji psychoaktywnych, jest efektem
głębokiej zmiany obyczajowej, które dotychczasowe zabiegi profilaktyczne nie są w stanie skutecznie się
przeciwstawić. Dla odwrócenia obecnego trendu potrzebne jest zaangażowanie całego społeczeństwa.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia realizację działań
profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu gminnym. Ustawodawca wskazał zarówno zadania, jakie
mają być realizowane, formę prawną w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii –
zwanego dalej „programem” jak i środki na realizację tych zadań.
I. Diagnoza.
Nie dostrzeganym przez rodziców zagrożeniem swych dzieci i młodzieży jest narkomania.
Ponieważ używanie narkotyków jest nielegalne i często ukrywane, trudno jest ocenić rozmiar
występowania tego zjawiska oraz związanych z nim niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Dodać
należy, że odsetek osób wychodzących z uzależnienia od narkotyków jest wiele mniejszy niż przy
uzależnieniu od alkoholu. Do nowych zjawisk narkotykowych zaliczyć można odurzanie się przez
nieletnich nasionami, czy liśćmi roślin uprawianych w przydomowych ogrodach, łączenie leków
z alkoholem, najczęściej z piwem. Do najbardziej popularnych narkotyków należą: marihuana,
amfetamina, leki, ekstazy, kleje, rozpuszczalniki, dopalacze i inne. Młodzi ludzie mają tendencję do
podejmowania różnorakich zachowań ryzykownych dla zdrowia. W związku z tym w profilaktyce tych
zachowań rekomendowane jest tworzenie programów edukacyjnych dotyczących różnych rodzajów
środków uzależniających (alkohol, narkotyki, tytoń, dopalacze) oraz łączenie różnorodnych działań
podejmowanych wobec tej populacji.
Dokładne oszacowanie skali tego zjawiska jest dość trudne, bo osoby mające kontakt z osobą
używającą środki psychoaktywne nie są tego świadome lub nie ujawniłyby tego problemu. Należy
nadmienić, że problem narkomanii na terenie Gminy Otyń jest widoczny, ale nie tak powszechny jak
w innych większych aglomeracjach miejskich.
Należy wziąć pod rozwagę fakt, że młodzież ponadgimnazjalna czy studiująca, może mieć dostęp do
narkotyków w miejscach swojej nauki. Biorąc pod uwagę dane ogólnopolskie problem narkomanii,
będzie rozpowszechniał się na nowe środowiska w tym i wiejskie. Dlatego też poprzez działanie
profilaktyczne należy stworzyć społeczności lokalnej dozy aktywnego gromadzenia różnych
doświadczeń, które spowodują wzrost zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
II. Najważniejsze problemy:
a) umiarkowana wiedza o problemie narkomani i uzależnień;
W małych społecznościach lokalnych tj. Gmina Otyń, mieszkańcy w większości nie widzą tak
dużego problemu z używaniem substancji psychoaktywnych. Wielu uważa ten problem za marginalny
i mało znaczący przy tak dużej liczbie innych problemów dotykających mieszkańców gminy tj.
bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo, rosnąca liczba popełnianych przestępstw.
b) słaba wiedza na temat profilaktyki;
Znajomość tego problemu jest dość mała, rodziny osób dotkniętych problemami uzależnień często
nie wiedzą gdzie mają się udać szukając pomocy lub po prostu wstydzą się poprosić o pomoc.
c) łatwość dostępu do środków psychoaktywnych ;
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Dość łatwo jest zdobyć leki uspakajające czy środki odurzające tj. kleje, rozpuszczalniki, dopalacze
np. w domach rodzinnych, sklepach, aptekach czy od kolegów.
III. Cele programu:
1) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych przez długofalowy proces edukacji społeczeństwa, organizowanie na terenie szkół
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów;
3) ułatwianie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy społecznej,
wspieranie zatrudnienia socjalnego;
4) stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez międzyistytucjonalną
i merytoryczną współpracę różnych instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych m.in. w celu
realizacji programów edukacji zdrowotnej i rekreacji, zdrowego stylu spędzania wolnego czasy bez
narkotyków i innych używek szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
5) zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin;
IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
l
p
.
1

Zadanie /projekt

Działanie

Odpowiedzialny za realizację

Termin

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i edukacyjnej
w zakresie
rozwiązywania
problemów
narkomanii,
w szczególności dla
dzieci i młodzieży

Prowadzenie programów
profilaktycznych
i edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży.
Organizowanie konkursów
na temat uzależnień, AIDS.
Wspieranie kadry
pedagogicznej przy
opracowywaniu szkolnych
programów
profilaktycznych.
Dofinansowanie programów
profilaktycznych
realizowanych na
półkoloniach
Rozpowszechnianie
informacji o działającym
punkcie dla osób
uzależnionych oraz
instytucjach niosących
pomoc osobom
uzależnionym
Pomoc przy organizowaniu
imprez sportoworekreacyjnych, konkursów ,
festynów, półkolonii

Gminna Komisja
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, szkoły,
biblioteki, Gminne Centrum
Kultury, organizacje
pozarządowe,

2021-2024

Gminna Komisja
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Punkt konsultacyjny dla osób
uzależnionych, służba zdrowia

2021-2024

Rady Sołeckie, Gminne
Centrum Kultury, szkoły,
Gminna Komisja
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, biblioteki

2021-2024

Gminna Komisja ds.
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, biblioteki,
służba zdrowia , Szkoły,
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminne Centrum

2021-2024

2

Zwiększenie
dostępności pomocy
terapeutycznej dla
osób uzależnionych
i ich rodzin

3

Wspomaganie
instytucji,
organizacji ,
stowarzyszeń i osób
fizycznych
służących
rozwiązywaniu i
przeciwdziałaniu
narkomanii
Podniesienie
poziomu wiedzy
społeczeństwa na
temat problemów
związanych
z używaniem
środków

4

Prowadzenie kampanii
edukacyjnych obejmujących
problematykę narkomanii.
Zakup literatury, filmów
dot. uzależnień
i profilaktyki.
Zakup, wykonanie i
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psychoaktywnych
i możliwości
zapobiegania temu
zjawisku

rozprowadzanie ulotek,
broszur dot. uzależnień

Kultury

5

Informowanie
społeczeństwa
o możliwości
korzystania
z pomocy
społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

2021-2024

6

Doskonalenie osób
zaangażowanych
w problematykę
uzależnień

Ułatwianie korzystania
z różnych form pomocy
społecznej dla osób
uzależnionych i ich rodzin.
Wspieranie zatrudnienia
socjalnego.
Diagnozowanie przez
pracowników socjalnych
sytuacji w rodzinach
dotkniętych problemem
narkomanii i udzielanie
wsparcia tym rodzinom.
Organizowanie szkoleń
podnoszących kompetencje
osób realizujących zadania
obejmującą problematykę
narkomanii i uzależnień.

Gminna Komisja ds.
Profilaktyki
i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej,
szkoły, służba zdrowia

2021-2024

1. Zakres zadań może być zweryfikowany ze względu na wysokość środków finansowych przeznaczonych
na ich realizację.
2. Dopuszcza się przesunięcia wydatków między poszczególnymi pozycjami
programu.
V.

w ramach zatwierdzonego

Postanowienie
Ze względu na rosnącą dynamikę i skalę zjawiska związanego z używaniem substancji
psychoaktywnych Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi istotny kontekst dla
rozwiązywania coraz liczniejszych problemów związanych z narkomanią na szczeblu lokalnym. Biorąc
pod rozwagę niepokojące zjawiska tj. obniżanie się wieku inicjacji narkotykowej, zwiększenie
dostępności do różnego rodzaju substancji psychoaktywnych Gmina Otyń na przyszłe lata postanowiła
przyjąć politykę wspierania tych oddziaływań, które wzmacniają środowisko lokalne oparte na
współpracy wielu instytucji oraz zwiększenia świadomości społeczeństwa o jego strategicznym znaczeniu
i wpływie na pomoc w realizacji polityki przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Gminy Otyń.

VI.

Finansowanie
Środki na realizację Programu pochodzą z następujących źródeł:

1) środki z budżetu gminy przeznaczone na realizację zadań własnych gminy przeznaczonych na realizacje
powyższych zadań;
2) środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) środki pozabudżetowe.
VII. Kontrola i monitorowanie programu
1. Informację o zrealizowanych zadaniach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Otyń przedkładany będzie przez Burmistrza Otynia Radzie Miejskiej Otyń
w terminie do 31 marca roku następnego.
2. Głównym zadaniem monitoringu jest zbieranie informacji, które dostarczą podstaw do planowania
działań profilaktycznych na lata następne oraz przesłanek do oceny ich skuteczności.
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Otyń na lata 2021-2024

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2050)
przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Burmistrz Otynia opracowuje projekt
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który przedstawia Radzie Miejskiej Otyń.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024 obejmuje zadania dotyczące
przeciwdziałania narkomanii oraz sposoby i środki do ich realizacji.
W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu uchwały wydaje się zasadne i zgodne z
obowiązującym w tym zakresie ustawodawstwem.
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