
                Załącznik  
                                              do uchwały  Nr XII / 106/ 2011 

                                                                                        Rady Gminy  Łodygowice  
                                                                                        z dnia 28 listopada 2011 r. 

 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Łodygowice na rok 2012 : 

 
Narkotyki i narkomania podobnie jak inne używki i patologie są problemem społecznym, który stanowi 
wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu globalnym. Rozpowszechnianie i używanie środków 
psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z tym związane obserwowane są w 
różnych sferach życia społecznego.  
 
Zadaniem własnym gminy wynikającym ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii /DZ.U z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 są działania, do których zgodnie z art. 10 ust. 1 należy: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonym uzależnieniem; 
2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i 
prawnej; 
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 wychowawczych i socjoterapeutycznych; 
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii; 
5) pomoc społeczną 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.  

Obowiązek opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii wynika także z innych 
aktów prawnych o randze ustaw, między innymi takich jak: 

 

 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z póź. zm.),  

 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.), 

 
a także uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/344/06 z dnia 29 marca 2006 r.  w sprawie uchwalenia 
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łodygowice na lata 2006- 2013. 
 
 
I- Cele Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
 
Ze względu na znikome zjawisko narkomanii na terenie naszej gminy celem programu 
przeciwdziałania narkomanii w roku 2011 jest: 

1. Zapobieganie wystąpienia tego zjawiska.   
2. Podniesienie poziomu wiedzy w społeczeństwie na temat problemów związanych z 

używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobieganiu temu zjawisku. 
3. Podejmowanie działań zmierzających do stwarzanie i organizowania alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 
4. Stworzenie warunków i mechanizmów do prawidłowej i efektywnej realizacji programu. 

 
II- Zadania szczegółowe:  

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 
osób zagrożonym uzależnieniem; 



a. Utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób uzależnionych od 
narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem,  

b.   Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Pełnomocnikiem ds. 
PiRPA Burmistrza Żywca.  

c. Współpraca z Komisariatem Policji w Łodygowicach. 

2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 
i prawnej; 

a. Utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego osobom i rodzinom, w których 
występuje problem narkomanii, 

b. Współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu wczesnej diagnozy i 
szybkiego wyeliminowania zjawiska narkomanii, 

c. Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej, wydawanie ulotek, plakatów itp. 
 

  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 wychowawczych i 
socjoterapeutycznych; 

a.   Współpraca z placówkami oświatowymi, Zarządem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowymi Klubami Sportowymi oraz innymi 
podmiotami   posiadającymi osobowość prawną z terenu gminy Łodygowice, a także osobami 
fizycznymi w zakresie: organizowania i realizowania   programów profilaktycznych  - alkoholizm, 
narkomania, przemoc w rodzinie, a  także działań promujących zdrowy (trzeźwy) styl życ ia, 
motywujących do aktywnego włączenia się do procesu organizowania czasu wolnego od zajęć 
szkolnych, nauki i pracy, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych oraz 
obozów szkoleniowo- profilaktyczno- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Łodygowice.  Dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie. 

 
b. Finansowanie dla dzieci i młodzieży spektakli teatralnych, prelekcji i pogadanek, poruszających 

problemy patologii społecznej: alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, promujących 
zdrowy (trzeźwy) styl życia, motywujących do aktywnego włączenia się do procesu 
organizowania zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych, nauki i pracy. 

c. Prowadzenie Gminnej Świetlicy Terapeutycznej /Młodzieżowego Klubu Abstynenta/  dla dzieci i 
młodzieży w Łodygowicach Dolnych /Zamek/. 
- Zakup piłek, gier i przyrządów sportowo- rekreacyjnych. 
- Pokrywanie kosztów przejazdu (bilety PKP, PKS, MZK) oraz biletów wstępu na basen dla 

wychowanków świetlicy. 
d. Współpraca ze szkołami w zakresie organizowania szkolnych obozów socjoterapeutycznych, 

profilaktyczno- sportowych oraz finansowanie części kosztów pobytu na tych obozach dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej.      

e. Współpraca z pedagogami szkolnymi w celu wdrażania i realizacji programów profilaktycznych w 
placówkach oświatowych. 

 

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

a. Dofinansowanie celowych działań osób fizycznych, organizacji i stowarzyszeń służących 
wspomaganiu procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków rodzin.  

b. Szkolenie podnoszące kompetencje i umiejętności osób realizujących zadania obejmujące 
problematykę narkomanii, w szczególności dla nauczycieli i pracowników szkół, pracowników 
socjalnych GOPS, funkcjonariuszy policji. 

c. Przeszkolenie rad pedagogicznych szkół z terenu gminy w zakresie metod wczesnej interwencji 
wobec uczniów sięgających po środki psychoaktywne. 



d. Współpraca z kościołami i innymi organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii. 

 
5. Pomoc społeczną 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. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodygowicach w celu 
wyeliminowania ubóstwa i wykluczenia społecznego wśród  osób oraz rodzin osób 
uzależnionych od narkotyków- umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych związanych z używaniem narkotyków, których nie są w stanie pokonać. 

 
III- Partnerzy w realizacji programu: 
 

1. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
3. Placówki oświatowe, 
4. Kluby Sportowe i inne stowarzyszenia z terenu gminy Łodygowice, 
5. Służba zdrowia. 

 
 
IV- Źródła finansowania: 
 
Środkami finansowania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Łodygowice na 
rok 2011 są dochody gminny pochodzące z opłat za wydane na podstawie art. 18 lub art. 18

1 

zezwolenia oraz dochody z opłat określonych w art. 11
1
 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu są środki własne gminy w wysokości 3.000,00zł 
określone w uchwale budżetowej: Dział 851- Ochrona Zdrowia-  Rozdział 85153 
 
V- Realizacja programu: 
 
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  realizację Gminnego Programu Wójt 
Gminy powierza   Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii. 
 
VI- Uwagi końcowe 
 

Część zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również część zadań 
zawartych w  niniejszym Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii pokrywa się lub jest 
zbieżna z zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie Łodygowice na rok 2011. Zbieżność art. 10 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z art. 
4

1 
ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które brzmią prawie 

identycznie, a to: „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii , w szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i 
socjoterapeutycznych”, spowodowała, że gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zawiera, realizuje i finansuje zadania na rzecz przeciwdziałania narkomanii.  
Taka korelacja powoduje i to, iż Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii koncentruje się wokół 
tych problemów związanych z narkotykami, które nie są zawarte Gminnego Programu 
Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a i kwota przeznaczona na 
przeciwdziałanie narkomanii jest adekwatna do jego zakresu. 

Postawiona na wstępie diagnoza i skala  problemu, a także i doświadczenia i wskazania osób 
zajmujących się profilaktyką i wychowaniem dzieci i młodzieży, nakazują do podejścia do narkomanii 
w sposób bardzo delikatny i ostrożny. Szczególny nacisk należy położyć by program gwarantował i 
zabezpieczał warunki do skutecznego zmierzenia się z ewentualnym wystąpieniem problemu. Gminny 
Program Przeciwdziałaniu Narkomanii nie powinien w sposób sztuczny wywoływać problemu, nie 
powinien także - poprzez niepotrzebne nagłaśnianie lub niewłaściwą profilaktykę-  rozbudzać wśród 
dzieci i młodzieży zaciekawienia tematem, a tym samym dawać inspirację do szukania przeżyć 
związanych z używaniem narkotyków. 



Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, że strategicznym zadaniem niniejszego programu 
będzie podnoszenie kompetencji i umiejętności osób realizujących zadania obejmujące problematykę 
narkomanii, to jest: nauczycieli i pracowników szkół, pracowników socjalnych GOPS, funkcjonariuszy 
policji, z położeniem szczególnego nacisku na przeszkolenie rad pedagogicznych szkół z terenu 
gminy w zakresie metod wczesnej interwencji wobec uczniów sięgających po środki psychoaktywne. 

 
 

 
 
 
 

Przewodniczący 

Rady Gminy Łodygowice 

 

Czesław Wandzel 

 

 


