
UCHWAŁA NR XVI/129/19
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 852) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”, stanowiący załącznik do 
uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego

Dezyderiusz Szwagrzak
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Załącznik do uchwały Nr XVI/129/19

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 19 grudnia 2019 r.

GMINNY PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK
Wstęp

Narkotyki stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, zarówno fizycznego jak i psychicznego m.in. 
powodują nieodwracalne zmiany w mózgu, niszczą psychikę, mogą wywołać depresje, psychozy, mogą również 
doprowadzić do śmierci, np. w wyniku przedawkowania, wyniszczenia organizmu, niszczą przyjaźń, miłość 
i więzy rodzinne. Uzależnienie od narkotyków jest niepokojącym zjawiskiem, które dotyczy wszystkich grup 
społecznych, bez względu na region, wiek, wykształcenie i status finansowy. Biorąc pod uwagę zasięg 
problemów związanych z uzależnieniem, skuteczne są jedynie działania kompleksowe, zaplanowane na szeroką 
skalę.

Narkomania to stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub 
substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało 
uzależnienie.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok określa zadania samorządu lokalnego w obszarze 
zdrowia zawarte w Narodowym Programie Zdrowia oraz w Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski. 
Realizowanie tych działań wymaga zaangażowania całego społeczeństwa, w tym różnych instytucji 
i organizacji pozarządowych. Program skierowany jest do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób 
dotkniętych problemem uzależnienia, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia. Inicjatywy 
realizowane w ramach Programu skierowane są do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych uwikłanych 
w problemy wynikające z nadużywania narkotyków. Podstawę prawną do prowadzenia działań z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii stanowią Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 oraz  ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii.

Rozdział 1.
Diagnoza, istota i zakres Gminnego Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wodzisławia Śląskiego wynika z obowiązku, jaki 
nakłada na gminę art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. jest corocznie 
uchwalany przez Radę Miejską. Ustawodawca określił kierunki polityki wobec uzależnienia od narkotyków, 
wskazał zadania z tego zakresu i źródła ich finansowania oraz podmioty odpowiedzialne za ich koordynację. 
W szczególności zadania te obejmują:

1) Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 
zastępczych i nowych środków psychoaktywnych m.in. dopalaczy, w tym:

- działania informacyjne i edukacyjne,

- ukierunkowanie sposobu prowadzenia polityki na rzecz ograniczania popytu i podaży środków 
odurzających, substancji psychotropowych, nowych środków psychoaktywnych i środków zastępczych.

2) Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3) Profilaktyka, w tym:

- profilaktyka uniwersalna,

- profilaktyka selektywna,

- profilaktyka wskazująca,

- ewaluacja zadań oraz aktualizacja i upowszechnianie standardów profilaktyki.

4) Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna, w tym:

- zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających 
szkodliwie i uzależnionych,
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- ewaluacja i standardy programów redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej.

5) Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych i nowych środków psychoaktywnych oraz postaw społecznych i reakcji instytucjonalnych.

6) Współpraca międzynarodowa, w tym zwiększanie zaangażowania Rzeczypospolitej Polskiej w politykę 
narkotykową Unii Europejskiej w zakresie redukcji popytu i podaży narkotyków, jak również                 
w działania instytucji oraz organów spoza Unii Europejskiej.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o Diagnozę Problemów 
Społecznych na terenie Wodzisławia Śląskiego, która została przeprowadzona w 2019 roku. Zadania 
Programu są w dużej mierze kontynuacją realizacji z lat ubiegłych i są spójne z zadaniami ujętymi 
w Narodowym Programie Zdrowia.

Działania przedstawione w Gminnym Programie mają charakter długofalowy, w związku z czym 
ponowna Diagnoza Problemów Społecznych zostanie przeprowadzona w 2023 roku, co pozwoli ocenić 
aktualny stan problemów społecznych i skuteczność dotychczasowych działań.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Wodzisławia Śląskiego. Finansową podstawę realizacji programu stanowią dochody gminy z opłat 
za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadania Programu realizowane są poprzez:

- siły własne Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

- zlecanie zadań miejskim jednostkom organizacyjnym w drodze zmiany dysponenta środków budżetowych

- zakupy i zlecenia zewnętrzne (konkursy ofert, zamówienia publiczne bez stosowania ustawy prawo 
zamówień publicznych)

- osoby fizyczne i prawne, podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W realizacji zadań Gminnego Programu Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego współpracuje z Miejską 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodzisławiu Śląskim. Każdy wydział lub miejska 
jednostka organizacyjna dysponująca środkami w ramach Programu przedstawia sprawozdanie z ich 
wykonania za cały rok budżetowy do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Rozdział 2.
Cele i zadania do realizacji

Cel główny:

Zapobieganie powstawaniu nowych problemów, ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych osób 
uzależnionych, propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, promowanie postaw ważnych dla profilaktyki 
i rozwiązywania problemów uzależnień.

Cele strategiczne:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem;

2. Udzielanie 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 opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

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

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.

Cel strategiczny 1
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Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem.

ZADANIE TO BĘDZIE REALIZOWANIE NASTĘPUJĄCYMI METODAMI:

- prowadzenie w Punkcie Konsultacyjnym poradnictwa dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem,

- współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych 
i współuzależnionych.

OSIĄGNIĘCIE CELU BADANE BĘDZIE PRZY POMOCY NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW:

- liczba osób korzystających z poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym.

Cel strategiczny 2

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

ZADANIE TO BĘDZIE REALIZOWANIE NASTĘPUJĄCYMI METODAMI:

- prowadzenie w Punkcie Konsultacyjnym poradnictwa dla rodzin w których występują problemy narkomanii, 
pomocy psychospołecznej i prawnej,

- prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym poprzez dostarczanie informacji w postaci ulotek/broszur 
o tematyce dotyczącej substancji psychoaktywnych i uzależnienia,

- udostępnianie informacji o możliwościach korzystania na terenie miasta z bezpłatnej pomocy w podmiotach 
leczniczych, poradniach specjalistycznych,

- organizacja szkoleń, konferencji dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

OSIĄGNIĘCIE CELU BADANE BĘDZIE PRZY POMOCY NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW:

- liczba osób przeszkolonych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

- liczba zakupionych materiałów edukacyjnych,

- liczba osób korzystających z poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym.

Cel strategiczny 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.

ZADANIE TO BĘDZIE REALIZOWANIE NASTĘPUJĄCYMI METODAMI:

- wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadania publicznego pn. 
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez ogłoszenie otwartego 
konkursu ofert,

- wspieranie programów dotyczących prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych 
podejmowanych przez placówki oświatowe z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego,

- udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,

- zakup i dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów 
związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym;

OSIĄGNIĘCIE CELU BADANE BĘDZIE PRZY POMOCY NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW:
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- liczba organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujących zadanie publiczne,

- liczba placówek oświatowych z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego biorących udział w programach 
i przedsięwzięciach profilaktycznych,

- liczba ogólnopolskich kampanii, w których udział wzięło miasto Wodzisław Śląski,

- liczba zakupionych materiałów edukacyjnych

Cel strategiczny 4

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

ZADANIE TO BĘDZIE REALIZOWANIE NASTĘPUJĄCYMI METODAMI:

- wspomaganie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania, zgodnie z ustawą o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,

- wspieranie projektów realizowanych przez placówki oświatowe miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie 
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii,

- współpracę poza finansową, polegającą na wymianie informacji, konsultacjach,

OSIĄGNIĘCIE CELU BADANE BĘDZIE PRZY POMOCY NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW:

- liczba odbiorców projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
placówki oświatowe z terenu Miasta Wodzisławia Ślaskiego.

Cel strategiczny 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.

ZADANIE TO BĘDZIE REALIZOWANIE NASTĘPUJĄCYMI METODAMI:

- współpraca z pracownikami socjalnymi realizującymi kontrakt socjalny z osobami uzależnionymi i rodzinami 
osób uzależnionych, które są dotknięte ubóstwem i wykluczeniem społecznym

- wspieranie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w realizacji zadań z pomocy 
społecznej dla osób uzależnionych i rodzin osób uzależnionych dotkniętch ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz w integrowaniu tych osób ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej 
i kontraktu socjalnego.

OSIĄGNIĘCIE CELU BADANE BĘDZIE PRZY POMOCY NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW:

- liczba osób, rodzin objętych kontraktem socjalnym.
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