
UCHWAŁA NR XXX/187/2020 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 
2021 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. 
poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. 2020 r. poz. 2050), 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 
Iwonicz-Zdrój na 2021 rok. 

Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i konsekwencji z tym faktem związanych 
dotyczy większości społeczeństw współczesnego świata. Problem uzależnienia od narkotyków jest w naszym 
kraju dostrzegalnym zjawiskiem. Jest on znaczący zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i lokalnej. Problemy 
społeczne są rozwiązywane najskuteczniej na szczeblu lokalnym, gdzie kompetentne instytucje czy organizacje 
pozarządowe są w stanie trafnie określić charakter problemu, jego skalę oraz podjąć adekwatne środki 
zaradcze. Narkomania nie jest zjawiskiem jednowymiarowym. 

Jest problemem zdrowotnym, bowiem niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie 
w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, choroby weneryczne). Stanowi też problem prawny czy 
kulturowy. Uzależnienie, jako problem wielowymiarowy, jest przekroczeniem bardzo ulotnej i trudnej do 
zauważenia granicy między chęcią, która wyraża dobrowolność, a przymusem, który całkowicie zaburza 
kontrolę. Tę granicę przekracza się tylko raz, ale bezpowrotnie. Uzależniony, nawet gdy nie przyjmuje 
substancji psychoaktywnych, to do końca życia pozostaje osobą uzależnioną. 

Narkomania, jako zjawisko społeczne znajduje się obok innych problemów i kwestii społecznych. W tym 
kontekście rozumiana jest jako efekt niekorzystnych czynników, które sprzyjają jej powstawaniu (np. 
dezintegracja społeczna) lub występuje jako przyczyna innych zjawisk i problemów (np. przestępczość) bądź 
jedno i drugie. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 stanowi kontynuację oraz uzupełnienie 
wcześniej prowadzonych w Gminie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. 

Zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie używania narkotyków 
i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.  

§ 2. 1. Problemy: 

1) Małe rozpoznanie problemów związanych ze środkami psychoaktywnymi. 

2) Niska świadomość i wiedza w społeczności lokalnej dotycząca problematyki narkotykowej. 

3) Występowanie przyzwolenia społecznego na używanie narkotyków. 

4) Niebezpieczeństwo obniżania się wieku osób używających narkotyków. 

5) Uciekanie i zaprzeczanie istnieniu problemów związanych z narkotykami przez osoby pracujące 
w instytucjach stykających się z takimi problemami. 

6) Uciekanie i zaprzeczanie istnieniu problemów związanych z narkotykami przez rodziców. 

7) Moda na używanie narkotyków przez młodzież i młodych dorosłych. 

8) Deficyt osób angażujących się w rozwiązywanie problemów narkotykowych. 

9) Współwystępowanie problemu narkotykowego z innymi problemami dotyczącymi rodzin. 

10) Deficyty dotyczące współpracy pomiędzy instytucjami rozwiązującymi problemy narkotykowe. 
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11) Opory przed korzystaniem z terapii i pomocy psychologicznej. 

2. Czynniki dynamizujące: 

1) Znalezienie sprzymierzeńców do realizacji programu – promocja wolontariatu młodzieżowego. 

2) Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu problemów narkotykowych. 

§ 3. Zadania Programu i planowane do realizacji działania w ramach Programu: 

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem: 

a) upowszechnianie informacji dot. adresów instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać z bezpłatnej 
pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach życiowych – informator, ulotki, 

b) informowanie społeczności lokalnej o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego i uzyskaniu 
pomocy specjalistycznej w tym zakresie (adresy, telefony), 

c) zapewnienie pomocy w dotarciu do placówek leczenia odwykowego w zakładach opieki zdrowotnej na 
terenach innych gmin, 

d) utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z poradnią uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi, 

e) udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom eksperymentującym i uzależnionym od 
narkotyków przez specjalistę uzależnień (motywowanie do leczenia stacjonarnego, psychoterapia 
indywidualna, poradnictwo), 

f) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych np. ulotek, broszur, poradników itp. 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 
i prawnej: 

a) prowadzenie punktu konsultacyjnego, zajmującego się informacją, pomocą prawną oraz pierwszą 
interwencją w problemach narkotykowych, 

b) prowadzenie grup wsparcia, zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i eksperymentujących ze 
środkami psychotropowymi i ich rodzin, 

c) funkcjonowanie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych, 

d) stałe współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zapewnieniu niezbędnej pomocy 
materialnej osobom podejmującym leczenie i wychodzącym z nałogu, 

e) dofinansowanie lub finansowanie szkoleń, kursów, warsztatów oraz seminariów w zakresie pracy 
z dziećmi z rodzin z problemem narkomanii organizowanych dla nauczycieli, pracowników świetlic oraz 
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

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: 

a) umożliwianie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez 
rozwój zainteresowań pod kierunkiem instruktorów i wychowawców poprzez organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych i imprez profilaktycznych, 

b) wspieranie działalności kulturalnej i sportowej prowadzonej w połączeniu z profilaktyką uzależnień, 

c) realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia na terenie szkół i innych 
placówek opiekuńczo – wychowawczych pracujących na rzecz dzieci i młodzieży, 

d) organizowanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych na terenie Gminy 
Iwonicz-Zdrój, 

e) zakup literatury, ulotek, prenumerata czasopism o tematyce narkotykowej, 

f) wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, 
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g) prowadzenie w szkołach zajęć profilaktycznych mających na celu zapobieganie szerzeniu się 
narkomanii, 

h) organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i rodzin z grup ryzyka, 

i) realizację lokalnych akcji edukacyjno-informacyjnych propagujących postawy abstynenckie wśród 
mieszkańców gminy oraz informujących o szkodliwości używania narkotyków, 

j) systematyczna, aktywna współpraca z gminnymi szkołami w zakresie realizacji akcji edukacyjnej, 
obejmującej formy działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej 
między innymi poprzez: 

᠆ informowanie o zjawisku narkomanii i jej skutkach, 

᠆ realizację zajęć profilaktycznych i edukacyjnych (warsztaty, konkursy, pogadanki  tematyczne ) 

oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, 

᠆ promowanie zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

4) Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii: 

a) organizowanie spotkań, konferencji i debat sprzyjających zawiązywaniu lokalnej koalicji przeciw 
narkomanii, 

b) wspieranie zdobywania odpowiednich kwalifikacji i doskonalenia dla osób pracujących z uzależnionymi 
od środków psychotropowych, 

c) współpraca samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

d) promowanie wolontariatu jako formy użytecznego wykorzystania czasu, 

e) stała, aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się statutowo 
przeciwdziałaniem narkomanii , między innymi poprzez: 

᠆ udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego, 

᠆ udział w organizowanych kampaniach i koncertach profilaktycznych, w tym o zasięgu ogólnopolskim. 

5) Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 
pracy socjalnej i kontraktu socjalnego: 

a) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin z osobą uzależnioną mające na celu między innymi ułożenie 
prawidłowych relacji z rodziną oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów życiowych, 

b) współpraca w powyższym zakresie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, 

c) organizowanie zajęć dla rodzin (indywidualnych lub grupowych) ukierunkowanych na zmianę nawyków 
zachowania, które mogą utrudniać reintegrację społeczną. 

§ 4. Zadania programu finansowane będą ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych ujętych na dany rok w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Problemów Alkoholowych. 

§ 5. Realizacja zadań ujętych w Programie będzie następowała poprzez:  

᠆ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

᠆ Szkoły Podstawowe, 

᠆ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

᠆ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia Lekarska, 

᠆ Komisariat Policji, 

᠆ Osoby fizyczne, specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki, 
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᠆ Organizacje pozarządowe. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń 
w miejscach publicznych. 

  

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 
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