
UCHWAŁA XX/173/2021 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz.713) art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2050 ze zm.) art. 182 pkt.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), Rada Gminy Skoroszyce uchwala co 
następuje: 

§ 1.  

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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Załącznik do uchwały Nr XX/173/2021 

Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

Podstawa prawna: 

·ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) 

·ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) 

·ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) 

·ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz.2365 oraz z 2020 r. 
poz. 322, 1492) 

Wstęp 

Podstawę działań gminy Skoroszyce w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok zwany w dalszej części „Programem”. Określa cele 
i zadania, których realizacja wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców naszej Gminy. Program 
ukierunkowany jest na zapobieganie występowania uzależnień od środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, stanowiących zagrożenia dla zdrowia. Działania 
prowadzone na szeroką skalę mogą spowodować zmiany postaw ludzi sięgających po substancje 
psychoaktywne,oraz zapobiec negatywnym wpływom otoczenia, będącym przyczyną patologicznych 
zachowań. Zmiany powinny obejmować swym zasięgiem wszystkie elementy otoczenia ludzi: rodzinę, zakład 
pracy, grupę rówieśniczą, szkołę oraz społeczność lokalną. Bardzo ważnym elementem efektywności działań 
jest współpraca instytucji przeciwdziałających problemom narkomanii posiadających spójną strategię 
profilaktyczną. Zapobieganie, opóźnianie lub redukowanie używania substancji psychoaktywnych wymagają 
długotrwałych działań. Istotnym elementem Programu jest wdrażanie wśród dzieci i młodzieży działań 
ukierunkowanych na wzmocnienie systemu wartości zdrowia, a także wyuczenie umiejętności 
psychospołecznych chroniących przed używaniem narkotyków. 

Cele Programu 

Cel główny:  

Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych, wynikających z używania narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych. 

Cele szczegółowe: 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji 
psychoaktywnych 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. 

Zadania  

Zadanie nr 1 – Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i osób zagrożonych uzależnieniem. 

Planowane działania: 

Id: 7C66428E-B814-4BD6-8B42-7BD22E0C7E65. Podpisany Strona 1



1) przekazywanie informacji na temat placówek, grup terapeutycznych, ośrodków leczniczych uzależnionym 
i ich rodzinom 

2) bieżąca współpraca z poradniami i ośrodkami leczenia odwykowego 

Zadanie nr 2 – Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii.  

Planowane działania: 

1) współpraca merytoryczna z podmiotami realizującymi Program oraz wymianę doświadczeń i informacji 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii. 

Zadanie nr 3 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów. 

Planowane działania: 

1) popularyzowanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, używania leków w celach pozamedycznych 

2) edukacja w zakresie przeciwdziałania narkomanii tj. edukacja psychologiczna, społeczna, prawna, 
w zakresie szkód wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych i nowych 
substancji psychoaktywnych 

3) edukacja zdrowotna w zakresie problematyki używania substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń 
związanych z zakażeniami HIV, HBV i HCV 

4) kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki narkomanii ich negatywnych następstw 

5) szkolenie w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych, leków, 
skutecznych interwencji, programów profilaktycznych, leczniczych oraz zagrożeń związanych 
z zakażeniem HIV, HBV i HCV 

6) działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna prowadzona w szkołach 
i placówkach systemu oświaty 

7) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów 

Zadanie nr 4 – Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 
i prawnej. 

Planowane działania: 

1) udzielanie informacji, gdzie rodziny mogą uzyskać psychospołeczną i prawną pomoc. 

Zadanie nr 5 – Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 

Planowane działania: 

1) szkolenia w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychoaktywnych, leków, 
skutecznych interwencji, programów profilaktycznych, leczniczych a także zagrożeń związanych 
z zakażeniem HIV, HBV i HCV oraz chorób przenoszonych drogą płciową. 

Realizatorzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skoroszycach 

Koszt: 6 867,00 zł 

Planowane efekty 

Przewidywanym efektem realizacji Programu będzie wzrost wiedzy mieszkańców gminy Skoroszyce na 
temat szkodliwości, przyczyn i konsekwencji używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 
nowych substancji psychoaktywnych, środków leczniczych, mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia, 
wzrost umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, wzmocnienie motywacji do korzystania 
z profesjonalnej pomocy, wykształcenie właściwych postaw rodzicielskich, zwiększenie kompetencji osób 
pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie uzależnień a także ograniczenie używania substancji 
psychoaktywnych. 
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Źródła finansowania zadań Programu 

Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych 

Wskaźniki, monitorowanie i ewaluacja zadań Programu 

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Wójt Gminy Skoroszyce. 

Realizacja Programu będzie monitorowana za pomocą następujących wskaźników ilościowych: 

-liczba odbiorców Programu 

-liczba zrealizowanych godzin Programu 

-liczba podmiotów współpracujących w ramach realizacji Programu. 

Ewaluacja Programu mająca na celu ocenę efektywności i jakości zadań dokonywana będzie po zakończeniu 
realizacji zadań w danym roku.
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