
UCHWAŁA NR XIX/130/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Byczyna na rok 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 10 ystawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020-2023, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Środki na wydatki szczegółowe związane z realizacją Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii zabezpieczone są corocznie w budżecie gminy. Szczegółowy podział 
wydatków na rok 2020 określa załącznik do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska
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Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Byczyna na rok 2020-2023 

WPROWADZENIE 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023, określa priorytetowe
kierunki działań związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii w oparciu o zadania
własne gminy, wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 ( Dz.U z 2019r. poz.852). 

W myśl tej  ustawy przeciwdziałanie narkomanii  w ramach zadań Gminnego Programu
Przeciwdziałania  Narkomanii  realizuje  się  przez  odpowiednie  kształtowania  polityki
społecznej,  gospodarczej,  oświatowo  –  wychowawczej  i  zdrowotnej,  w  szczególności
poprzez: 

1. Działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną, 
2. Leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 
3. Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych. 

Zgodnie z powyższym gmina ma możliwość przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze
skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki uzależnień. 

Załącznik do uchwały Nr XIX/130/19

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Cele programu będą realizowane w poszczególnych obszarach: 

 Profilaktyki uniwersalnej    : adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy ( dzieci,
młodzieży i dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania
problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

 Profilaktyki selektywnej:   adresowanej do grup o podwyższonych ryzyku wystąpienia
problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

 Profilaktyki wskazującej  : adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne
symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnej, ale nie
spełniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; reedukacja
szkód. 

 Terapii:   obejmującej  osoby  wymagające  specjalistycznej  pomocy  w  związku  
z  uzależnieniem,  realizacja  m.in.   programów  terapeutycznych  dla  osób
uzależnionych, pijących ryzykownie i szkodliwie, dla DDA , współuzależnionych.

 Rehabilitacji  : obejmującej osoby uzależnione: realizacja programu readaptacji poprzez
wsparcie psychologiczne, socjalne, i społeczne oraz wspieranie działalności środowisk
abstynenckich.  

DIAGNOZA 

Dla potrzeb opracowania Gminnego Programu Narkomanii na lata 2020-2023 w Gminie
Byczyna  przeprowadzono  diagnozę  występujących  w  środowisku  szkolnym  czynników
ryzyka  i  czynników  chroniących  dzieci  i  młodzież  przed  zachowaniami  ryzykownymi  
w Gminie Byczyna. 

W raporcie przedstawiono wyniki prowadzonych we wrześniu i październiku 2019r., wśród
uczniów  szkół  podstawowych  i  ponadpodstawowych,  ich  rodziców,  nauczycieli  oraz
dyrektorów  szkół  badań  ankietowych.  Dokonano  analizy  i  oceny  występujących  
w  środowisku  szkolnym  w  Gminie  Byczyna  szkolnych  czynników  ryzyka  i  czynników
chroniących w rozwoju psychospołecznym dzieci i młodzież.  
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Wykres 1

Tytuł: Cecha środowiska społecznego

Odpowiedzi  respondentów  (  uczniów)  na  pytanie  dotyczące  zachowań  problemowych  
w środowisku rówieśniczym. 

Źródło: opracowanie własne 

Wśród  czynników  ryzyka,  które  mają  wpływ  na  możliwość  pojawienia  się  zachowań
problemowych lub ich intensyfikację  wśród dzieci  i  młodzieży  jest  najbliższe  środowisko
szkolne w którym występuje przemoc fizyczna, używanie środków psychoaktywnych przez
dzieci  i  młodzież.  W szkołach w Gminie Byczyna sami uczniowie (9%) widziało jak ich
koledzy używali narkotyków lub innych substancji w celu odurzania się. Przemoc fizyczna w
najbliższym  środowisku  społecznym  była  zauważona  przez  24%  uczniów.   
Natomiast  rodzice  (zdecydowana  ich  większość)  nie  widziało,  by  ich  dziecko  używało
narkotyków lub  innych  substancji  w celu  odurzania  się,  35% piło  alkohol,  a  53% paliło
papierosy. 
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Wykres nr 2

Tytuł: Cecha środowiska społecznego. 

Odpowiedzi respondentów ( rodziców) dotyczące zachowań problemowych dzieci. 

Źródło : opracowanie własne. 

Rodzice ( 3%) potwierdzają, że miały miejsce zdarzenia dotyczące jego dziecka ( więcej niż
10 razy) : palenia papierosów, doświadczenia ze strony rówieśników przemocy fizycznej. 1%
rodziców  więcej  niż  10  razy  zauważyło  używania  narkotyków  przez  dziecko   oraz
doświadczyło  przemocy  psychicznej  ze  strony  rówieśników.  
Zdecydowana większość rodziców nie widziała, by ich dziecko paliło papierosy ( 93%), nie
widziała również aby piło alkohol ( 96%), czy używało narkotyków ( 95%),doświadczało ze
strony rówieśników przemocy fizycznej( 91%), doświadczało dyskryminacji ( 98%) lub by
stosowało przemoc wobec rówieśników ( 96%).  
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Wykres nr 3 

Tytuł: Cecha środowiska społecznego.

Odpowiedzi respondentów  dotycząca dostępności środków odurzających w środowisku 
lokalnym. 

Źródło : opracowanie własne. 
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Wykres nr 4 

Tytuł: Cecha środowiska społecznego.

Odpowiedzi  respondentów  dotycząca  dostępności  środków  odurzających  w  środowisku
lokalnym. 

Dostępność  dla  dzieci  i  młodzieży  w Gminie  Byczyna narkotyków i  dopalaczy w ocenie
rodziców  i  nauczycieli  jest  następująca:  wg  13%  respondentów  narkotyki  są  dostępne,
dopalacze również ( 11%). 

Według 21% respondentów narkotyki nie są dostępne jak i również nie są dostępne dopalacze
( 17%). 
66% respondentów nie wie czy są dostępne narkotyki, a 72% czy są dostępne dopalacze. 
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Wykres nr 5

Tytuł: Cecha środowiska społecznego

Odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące zachowań w środowisku rówieśniczym. 
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Wykres nr 6

Tytuł: Cecha środowiska społecznego

Odpowiedzi  respondentów  na  pytanie  dotyczące  zachowań  problemowych  w  środowisku
rówieśniczym. 

W środowisku dzieci i młodzieży w Gminie Byczyna 86% uczniów twierdzi, że koledzy nie
piją alkoholu i nie zażywają narkotyków. Sami też uczniowie ( 92%) przyznają, nie próbowali
żadnego  nielegalnego środka psychoaktywnego. 

Bardzo  trudna  jest  ocena  rzeczywistego  zasięgu  zjawiska  używania  narkotyków  przez
młodzież.  Zwiększyła się podaż i  różnorodność narkotyków na nielegalnym rynku, a  tym
samym ich  dostępność.  Zmieniły  się  zarówno  wzory  używania  ,  jak  i  rodzaj  najczęściej
używanych substancji. Narkotyki stały się elementem towarzyszącym zabawom młodzieży ,
czy wspomagają młodych w nauce. Z informacji uzyskanych ze środowiska lokalnego wynika
że dostępność środków psychoaktywnych wzrasta.  Uzupełnieniem diagnozy są informacje
uzyskane  z  policji,  z  rozmów  przeprowadzanych  przez  członków  Gminnej  Komisji
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  problemów  zgłaszanych  przez  nauczycieli,
pedagogów. Wyniki  diagnozy  wskazują  na   czynniki  chroniące  i  czynniki  ryzyka  przed
zachowaniami  ryzykownymi  dzieci  i  młodzież,  jakie  występują  środowisku  szkolnym  
i  rodzinnym  oraz  środowisku  społecznym  w  Gminie  Byczyna.  
Aby  zmniejszyć  rozpowszechnianie  używania  środków  odurzających,  substancji
psychotropowych  i  innych  środków  zastępczych  wśród  młodych  ludzi,  konieczne  jest
wdrożenie działań ukierunkowanych na wzmocnienie systemu wartości młodzieży i rodzin.
Konieczne są kompleksowe działania profilaktyczne obejmujące całe rodziny. Zintegrowane
działania  muszą  być  adresowane  zarówno  do  dzieci,  młodzieży,  jak  i  do  rodziców  oraz
nauczycieli.  
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ADRESACI PROGRAMU 

Adresatami Programu są mieszkańcy gminy Byczyna , w szczególności program skierowany 
jest do : 

- młodzieży szkolnej,

- okazjonalnych użytkowników środków psychoaktywnych oraz dopalaczy,

- problemowych użytkowników środków psychoaktywnych oraz dopalaczy i ich rodzin,  

REALIZACJA GMINNENGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE BYCZYNA

Realizatorem  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  jest  Gmina  Byczyna.  
W ramach realizacji Programu Gmina będzie współpracować z : 

- Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

-  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Byczynie, 

- Komisariatem Policji w Byczynie, 

- Szkołami z terenu gminy Byczyna, 

- Placówkami służby zdrowia, 

- Organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, 

- Zespołem Interdyscyplinarnym,

- Ośrodkiem Kultury w Byczynie,

CELE I ZADANIA PROGRMI

1. Podnoszenie  poziomu  wiedzy  społeczeństwa  na  temat  problemów  związanych  
z używaniem narkotyków i możliwości zapobiegania zjawisk. 

2. Doskonalenie  działań  w  zakresie  promocji  zdrowego  stylu   życia  i  edukacji
publicznej,  poprzez  prowadzenie  profilaktycznej  działalności  edukacyjno  –
informacyjnej. 

3.  Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania 
 narkotyków i innych środków psychoaktywnych. 
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Polityka  rozwiązywania  problemów  narkotykowych  na  terenie  gminy  Byczyna  stanowi
rozszerzenie oraz kontynuację działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii z poprzednich
lat. 

Zadnia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2020-2023  dla  Gminy
Byczyna zostały przygotowane w oparciu o :

- Narodowy Programu Zdrowia na lata 2016-2020;

- zgodnie z ustawa z dnia 25 lipca 2005roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

ZADNIA PROGRAMU: 

Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i zagrożonych uzależnieniem:  

 współpraca z placówkami służby zdrowia i ośrodkami leczenia uzależnień 

w zakresie leczenia, rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków, 

współuzależnionych.

 współpraca z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

 zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkotykami dla 

nauczycieli, pedagogów, pracowników pomocy społecznej, niezbędnych 

do prowadzenia pracy profilaktycznej terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą 

i rodzicami.

  Doposażenie Punktu Konsultacyjnego w podstawowe ulotki, broszury 

informacyjno– edukacyjne z zakresu narkomanii.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej.

 prowadzenie poradnictwa dla rodzin, w których występują problemy narkomanii 
w zakresie przyczyn sięgania po narkotyki oraz ponoszenia szkód zdrowotnych
 i społecznych używania narkotyków. 

 prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki narkotykowej poprzez 
rozpowszechnianie materiałów informacyjnych. 

 podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania narkomanii ( kursy, szkolenia, 
konferencje) dla osób, które na co dzień zajmują się problematyką jak i dla rodziców.

 stworzenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii możliwości 
korzystania z pomocy psychologicznej.
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Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 
oraz szkoleniowej w zakresie   rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności  
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sortowo- rekreacyjnych dla uczniów, 
a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 promowanie  i  organizowanie  różnorodnych  form edukacji  profilaktyki  w  zakresie
przeciwdziałania narkomanii.

 prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do
różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat
zagrożeń  wynikających  z  używania  środków  odurzających,  substancji
psychotropowych,  a  także  pozamedycznego  stosowania  produktów  leczniczych,
których używanie może prowadzić do uzależnienia. 

 prowadzenie  doskonalenia  kompetencji  grup  zawodowych,   osób  pracujących  z
dziećmi  i  młodzieżą  dotyczącego  wczesnego  rozpoznania  zagrożenia  środków
odurzających.    

  realizowanie  elementów  profilaktyki  podczas  festynów  i  innych  imprez
organizowanych przez gminę oraz placówki oświatowe. 

 Wspieranie  realizacji  programów  rozwijających  kompetencje  wychowawcze  
i  profilaktyczne  rodziców  i  osób  pracujących  z  dziećmi  i  młodzieżą  sprzyjające
kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży. 

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

 dofinansowanie realizacji programów terapeutycznych dla osób uzależnionych 
i członków ich rodzin. 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami w obszarze 
przeciwdziałania narkomanii.

 wsparcie edukacyjno – informacyjne podmiotów zajmujących się szeroko rozumianą 
profilaktyką przeciwdziałania narkomanii. 

 upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, 
interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych 
uzależnieniem, lub uzależnionych od środków odurzających, substancji 
psychotropowych oraz ich rodzin.   

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionym dotkniętym ubóstwem
i  wykluczeniem  społecznym  i  integrowanie  ze  środowiskiem  lokalnym  osób  
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
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 współpraca  z  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Byczynie  w  zakresie  udzielania
wsparcia socjalnego osobom dotkniętym problemem narkomanii.

 współpraca z Posterunkiem Policji w Byczynie w zakresie podejmowania interwencji
kryzysowych w rodzinach dotkniętych problemem narkomanii.  

 wspieranie  programów reintegracji  społecznej  i  zawodowej osób uzależnionych od
środków odurzających, substancji psychotropowych.   

ZRÓDŁA  I  ZASADY  FINANSOWANIA  GMINNEGO  PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Finansowanie działań podejmowanych w związku z realizacją Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii odbywa się w ramach środków własnych Gminy Byczyna 
pochodzących z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych art. 18.pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( Dz.U.z 2019r. poz. 2277). 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Koordynację przedsięwzięć związanych z  realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii , prowadzi Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 
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Załącznik do Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2020 w Gminie Byczyna

PRELIMINARZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
 NARKOMANII NA ROK 2020 W GMINIE BYCZYNA.

Wydatki: 10.000zł. ( wg. klasyfikacji j.n)
Dział: 851
Rozdział: 85153

Lp. Dział Rozdział Nazwa wydatku Kwota
1. 851 85153 Wydatki bieżące w tym: 10.000,00

Wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń.

5.000,00

Pozostałe wydatki. 5.000,00
Razem 10.00,00
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