
UCHWAŁA NR VI/40/19 

RADY GMINY BARTNICZKA 

z dnia 14 marca 2019 roku.  

 

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii” na lata 2019 - 2021. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.
1
) oraz art.10 ust. 3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1030; z późn. zm.
2
) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się  „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii” na lata 2019 

- 2021, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                   Leszek Walczak 

 

 

 

 

 

                                                 
1
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, 

poz. 1432 oraz poz. 2500. 
2
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1490 i poz. 1669. 



 

Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030; z późn. zm.) należy do zadań własnych 

gminy. W celu realizacji zadań wynikających z w/w ustawy Wójt opracowuje 

projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii uchwala Rada Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr VI/40/19 

Rady Gminy Bartniczka  

z dnia 14 marca 2019 r. 

 

GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 

 

§ 1. ZASADY OGÓLNE PROGRAMU. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku nałożyła na samorząd 

lokalny obowiązek uchwalania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. 

 

W myśl w/w ustawy, gmina będzie realizowała 5 podstawowych zadań: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i 

osób zagrożonych uzależnieniem, 

2) udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 

narkomanii, 

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, 

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemu narkomanii, 

5) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

§ 2. DIAGNOZA PROBLEMU  

W zakresie przeciwdziałania narkomanii Gmina Bartniczka prowadzi profilaktyczną 

działalność informacyjną, edukacyjną i wychowawczą skierowaną do dzieci, młodzieży i ich 

rodziców oraz edukacje publiczną skierowaną do przedstawicieli różnych zawodów, 

instytucji, a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznania sygnałów 

wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami 

uzależnionymi oraz promowanie zdrowego stylu życia. Szkoły prowadzone przez Gminę 



Bartniczka zobowiązane są do opracowania diagnozy w zakresie występujących w nich 

czynników ryzyka i czynników chroniących. 

Z dostępnych danych uzyskanych od podmiotów realizujących na terenie Gminy Bartniczka 

działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynika, iż:  

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce jak również do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wpłynął żaden wniosek o podjęcie interwencji 

w sprawie osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych w latach 2016-2018.  

W szkole Podstawowej w Nowych Świerczynach oraz w Szkole Podstawowej w Radoszkach 

prowadzone są programy profilaktyczno - wychowawcze w każdym roku szkolnym.  

W szkołach podstawowych, w tym w oddziałach gimnazjalnych znajdujących się na terenie 

Gminy Bartniczka w latach 2016-2018 nie stwierdzono przypadków występowania przez 

uczniów problemu zażywania substancji psychoaktywnych. W 2018 roku przeprowadzono 

ankietę wśród uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych w Jastrzębiu nt.: "badanie postaw 

wobec środków uzależniających i odurzających". Ankietowanych było 49 uczniów. Z analizy 

ankiety uzyskano następujące wyniki: 

1. Czy Twoi rodzice palą papierosy? 

NIE - 23 

TAK - jedna osoba czasem -10  

TAK -jedna osoba nałogowo - 8  

TAK - oboje czasem - 2  

TAK - oboje nałogowo - 6 

 

2. Jak często w Twoim domu pije się alkohol (wpisz piwo, wino, wódkę)? 

Nie pije się - 9 

Kilka razy w roku — 28 (wódkę, piwo)  

Kilka razy w tygodniu - 11 (piwo, wódkę)  

Kilka razy w miesiącu — 9(piwo)  

Codziennie - 2 (piwo) 

 

3. Czy któreś z Twoich rodziców używa leki uspakajające lub nasenne? 

TAK - kilka razy w roku -4 

TAK - kilka razy w tygodniu  

TAK - Kilka razy w miesiącu TAK - codziennie  

NIGDY - 33  

NIE WIEM-12 

 
4. Czy palisz papierosy lub e-papierosy? 

TAK - kilka razy w roku - 7 

TAK - Kilka razy w miesiącu - 6  

TAK - kilka razy w tygodniu - 2  

TAK - codziennie - 7  

NIE - 27 

 



5. Czy byłeś świadkiem sprzedaży papierosów nieletnim na terenie naszej gminy? 

TAK - ile razy - 23 (kilkanaście razy - najczęściej pada odpowiedz) 

NIE - 26 

 

6. Czy w czasie ostatniego roku do teraz zdarzyło Ci się pić alkohol (piwo, wino, wódkę)? 

TAK -jeden lub dwa razy - 20 

TAK -jeden raz w miesiącu - 7  

TAK - jeden raz w tygodniu -11  

TAK - w każdym dniu tygodnia - 0  

NIE ZDARZYŁO SIĘ-11 

 

7. Czy byłeś / byłaś kiedykolwiek w stanie upojenia alkoholowego? 

TAK-raz-11 

TAK - często - 0  

TAK — kilka razy - 6  

NIE NIGDY-32 

 

8. Czy byłeś świadkiem sprzedaży alkoholu nieletnim na terenie naszej gminy? 

TAK - ile razy? - 25 (kilkanaście razy) 

NIE-24 

 

9. Czy w czasie ostatniego roku do teraz byłeś / byłaś w towarzystwie, w którym używało 

się środków uzależniających i odurzających? (poza alkoholem i nikotyną- dotyczy pkt. 9,10, 

11)? 

TAK -jeden lub dwa razy - 9  

TAK - kilka razy - 5  

TAK - kilkanaście razy - 2 

TAK - więcej niż kilkanaście razy - 6  

NIE ZDARZYŁO SIĘ - 27 

 

10. Czy w czasie ostatniego roku proponowano Ci zażywanie środków uzależniających lub 

odurzających? 

TAK-ile razy?-11 

NIE- 38 

Proponowano CI i odmówiłeś/łaś (ile razy?) - 5 

Proponowano CI i NIE odmówiłeś/łaś (ile razy?) - 6 

 

11. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że używałeś/ używałaś środka uzależniającego lub 

odurzającego? 

TAK - jeden lub dwa razy - 2 

TAK-kilka razy- 5  

TAK - kilkanaście razy - 3  

TAK - regularnie - 2  

NIE ZDARZYŁO SIĘ - 37 

 

12. Jeśli wybrałeś/ wybrałaś „TAK", zaznacz, jakie i ile razy? 

Środki uspakajające, nasenne stosowane bez wiedzy lekarza - O 

Kleje, rozpuszczalniki - 3 

Marihuana - 5 

Amfetamina - 0 



Inne (jakie?) - trawka - 2, dopalacze - 3 

 

13. Czy wymienione środki możesz zdobyć: 

W szkole - 0 

Poza szkołą (gdzie?) -13 

14. Czy miałeś/ miałaś w ostatnim roku szkolnym zajęcia z nauczycielem, pielęgniarką lub 

innymi osobami na temat szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

środków odurzających? 

O paleniu papierosów  TAK-47,  NIE-2 

O piciu alkoholu TAK-47,  NIE-2 

O zażywaniu środków odurzających  TAK - 47,  NIE - 2 

 

15. Czy rodzice, opiekunowie Twoi poinformowali Cię o szkodliwości nałogów oraz 

szybkiego uzależnienia 

się od używek i środków odurzających? 

TAK-39 NIE -10 

 

16. Jeśli zażywałeś którąś z używek (papierosy, alkohol, narkotyki) - to dlaczego? 

By stać się dorosłym - l 

By zaakceptowała mnie grupa - 5  

Bo robili to inni - 4  

By zobaczyć jak to jest - 13  

Inne przyczyny - 2 (bo jest fajnie) 

 

Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w opracowaniach diagnozach w zakresie czynników 

ryzyka i czynników chroniących. 

 

§ 3. CELE PROGRAMU: 

    1. Cel główny 

Profilaktyka i ograniczenie dostępności oraz zapobieganie zażywania narkotyków poprzez 

podejmowania różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy.  

2. Cele szczegółowe:  

1) ograniczenie zjawiska używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, w tym 

dopalaczy, w szczególności przez dzieci i młodzież, poprzez realizowanie działań 

profilaktycznych,  

2) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych nadużywaniem 

narkotyków i innych środków psychoaktywnych,  

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w 

zakresie promocji zdrowego stylu życia,  

4) monitorowanie problemów związanych z narkomanią na terenie Gminy Bartniczka.  

 

 



 

§ 4. SPOSOBY REALIZACJI: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób      

uzależnionych  i osób zagrożonych uzależnieniem: 

a) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, 

b) sporządzenie bazy danych obejmujących placówki świadczące usługi terapeutyczne i 

rehabilitacyjne, 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy       

psychospołecznej i prawnej: 

a) pomoc prawna  

b) sprawdzenie problemu z pomocą terapeuty uzależnień, 

c) uczestnictwo w programach rehabilitacyjnych. 

 3) uwzględniając diagnozę w zakresie występujących w szkołach czynników ryzyka i 

czynników chroniących 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) wspieranie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w rozwijaniu działań 

profilaktycznych, w szczególności obejmujących diagnozę problemu używania 

narkotyków na terenie szkoły i realizację adekwatnego do potrzeb programu 

profilaktycznego, 

b) ograniczanie rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, 

c) wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci 

i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków, 

d) organizowanie dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą szkoleń 

uwzględniających nowoczesne podejście do profilaktyki używania substancji 

psychoaktywnych, 

e) upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji 

zdrowia i profilaktyki narkomani w społeczności gminnej; 

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii - współpraca z placówkami promowanymi przez 

samorząd powiatu i województwa; 



5) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych  

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych  osób 

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego poprzez  

a) organizowanie zajęć informacyjno – edukacyjnych (indywidualne i grupowe) z 

elementami wsparcia psychologicznego dotyczących rozwiązywania bieżących 

problemów życiowych, 

b) wpieranie grup rozwoju osobistego (treningi, warsztaty) mające na celu między  

innymi ułożenie prawidłowych relacji z rodziną, wzmocnienia poczucia własnej  

wartości oraz grup zapobiegania nawrotom, 

c)  działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 

d) wspieranie zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin ukierunkowanych na zmianę   

nawyków zachowania, które mogą utrudniać reintegracje społeczną osoby po 

ukończeniu leczenia. 

e) prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz świetlicy środowiskowej: 

 

§ 4.  ZAMIERZONE   EFEKTY: 

1) zmniejszenie stopnia zagrożenia patologią społeczną, jaką stanowi narkomania, 

2) podjęcie przez osoby zagrożone oferty poradnictwa,  wsparcia i terapii, 

3) wzrost poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnej na temat przyczyn, mechanizmów 

uzależnienia i możliwości przeciwdziałania, 

4) rozwój zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

 

§ 5.  PROGRAM REALIZOWANY BĘDZIE PRZY WSPÓŁPRACY:  

1) Szkoły Podstawowej w Radoszkach, 

2)  Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach, 

3) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

4) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce, 

5) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu, 

6) Powiatowej Komendy Policji w Brodnicy, 

7) Organizacji pozarządowych z terenu gminy. 

 

 

 



§ 6.  FINANSOWANIE  PROGRAMU: 

1) dochody z opłat za zezwolenia zgodnie z art.18 
2
 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

2) darowizny od osób prawnych i fizycznych, 

3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej. 


