
UCHWAŁA Nr V/24/11  
 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 2 lutego 2011 roku 
 
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta 
Izbica Kujawska na 2011 rok 
 

 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 10 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) 
 

Rada Gminy i Miasta  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1.Zatwierdzić Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica 
Kujawska na 2011 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. 
 
§ 3 Traci moc uchwała Nr XXV/165/10 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawska z dnia 30 marca 
2010 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i 
Miasta Izbica Kujawska na 2010 rok. 
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY  
                                                                                                                        Marian Lewandowski 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr V/24/11 Rady Gminy 
i Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 lutego 2011 r. 

 
 
 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
 DLA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA NA 2011 ROK 

 
 

 
I. AKTY PRAWNE/ZADANIA 

 
 Samorząd Gminy i Miasta Izbica Kujawska odgrywa rolę w lokalnym systemie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie i na 
mocy ustaw: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 41  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z 
późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. Nr 180 poz. 1493) jest odpowiedzialny za ich rozwiązywanie wśród swojej społeczności. 
 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 opracowany został 
zgodnie treścią Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. oraz założeniami 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

W listopadzie 2009 roku na terenie gminy Izbica Kujawska przeprowadzono nową 
Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych. Diagnoza została wykonana przez  specjalistów z 
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy w oparciu o: 1. Informacje 
uzyskane w jednostkach mających swoją siedzibę w Gminie m.in. w Urzędzie Gminy i Miasta, 
Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomoc Społecznej; 2. Opinie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zebrane w formie 
badania ankietowego. Badanie objęło umówioną grupę reprezentatywną: klasy VI szkół 
podstawowych, klasy III gimnazjów; 3. Opinie mieszkańców, którzy ukończyli 18 rok życia – 
zebrane w formie sondy ulicznej przeprowadzonej na ok.100 losowo wybranych mieszkańcach.  

 
 

II. OPIS ZJAWISKA NA PODSTAWIE DIAGNOZY I  ZDIAGNOZOWANE 
OBSZARY PROBLEMOWE 

 
 

Większość dorosłych ankietowanych (73%) nie zna w swoim otoczeniu osób, które 
używają narkotyków. 20% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „do 5 osób”, natomiast 7% 
ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „do 10 osób”. Większość (65%) nie wie też, gdzie można 
kupić narkotyki, natomiast 35% twierdzi, że wie. Co za tym idzie, dorośli mieszkańcy gminy 
uważają w większości (88%), że kupić narkotyki jest bardzo trudno. 

Badania diagnostyczne (listopad 2009) realizowane za pomocą systemu badań 
ankietowych, objęły 12 klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wypełniono 214 ankiet. 
Badania prowadzone były na reprezentatywnej grupie uczniów (łącznie 240 ankiet), średnia wieku 
respondentów – 13 lat. Stosunek liczby ankietowanych dziewczynek do chłopców 61/39 (%). 
Większość uczniów uważa, że narkotyki nie pomagają w trudnej sytuacji (72%), przeciwnego 
zadania było 1%, natomiast 2% uznało, że zależy to od sytuacji, bez zdania pozostało 25%. Połowa 
uczniów (50%) nie widzi też trudności w zakupie narkotyków. Wyniki prezentują się następująco: 
1)Bardzo trudno, raczej niemożliwe – 51%; 2) Raczej trudno, nie warto się trudzić – 17%; 3) 
Trudno, ale jak się poprosi odpowiednie osoby, to można – 21%; 4) Raczej łatwo, ale wymaga to 



dużego wysiłku – 6%; 5) Łatwo, właściwie każdy może kupić – 5%.  
3% uczniów zadeklarowało kontakt z narkotykami. 
Wśród osób deklarujących kontakt z narkotykami, średnia wieku inicjacji wynosi 16 

lat. Ankieterzy zapytali: czy kontakt ucznia z narkotykami był dobrowolny, czy może uczeń uległ 
lub czuł presję otoczenia? Oto odpowiedzi: 1) Nie, to była moja inicjatywa – 83%; 2) Tak, 
znajomy/znajoma – 0%; 3) Tak, osoba  która chciała mi sprzedać narkotyki - 0%; 4) Inna sytuacja – 
17%. Na pytanie jak długo używasz narkotyki, najczęściej padała odpowiedź: 1) Mniej niż pół 
roku/Rok i więcej; 2)Więcej niż 2 lata/Więcej niż 3 lata; 3) Dłużej – nie padło. 4% odpowiedziało, 
że używa narkotyki okazjonalnie, 1%, że kilka razy w miesiącu/więcej niż raz w tygodniu. 
Najpopularniejszy wśród młodych ankietowanych narkotyk to marihuana, dalej: amfetamina, tzw. 
dopalacze, ekstazy, LSD i inne. Spośród badanych uczniów 1% zadeklarowało, że  przebywało pod 
wpływem substancji psychoaktywnych na terenie szkoły. 

  

III. DEFINICJA CELÓW GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA   
NARKOMANII   

 

Po etapie analizy i diagnozy zostały określone problemy główne oraz ich przyczyny 
(według dorosłych mieszkańców największym problemem w gminie Izbica Kujawska jest 
bezrobocie, które pociąga za sobą pozostałe problemy: nadużywanie alkoholu i narkotyków, kryzys 
rodziny, zachowania przemocowe). Następnie dokonano wyboru problemów, których rozwiązanie 
będzie celami programu. Kryterium wyboru problemów stanowiły: panująca moda na środki 
aktywne, a także niska świadomość społeczna na temat skutków wynikłych z zażywania środków 
psychoaktywnych.  

Sformułowane na 2011 rok cele – podobnie zresztą jak w ubiegłym, tj. 2010 – są 
wynikiem procesu identyfikacji problemów oraz opartej na kryteriach decyzji; rozwiązanie których 
z nich będzie celem programu przeciwdziałania narkomanii. 

CEL GŁÓWNY/OGÓLNY NA 2011 ROK: 

 

ZMNIEJSZENIE ILOŚCI OSÓB UŻYWAJĄCYCH ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE NA 2011 ROK: 

 

1. Zwiększenie świadomości miejscowej społeczności na temat zagrożeń, wynikłych z używania 
środków psychoaktywnych. 

2. Pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom, w których występuje problem narkotykowy. 

 
IV. UWAGI KOŃCOWE 

 
 Częścią Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Preliminarz 
Wydatków, stanowiący załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (zgodnie z art. 75 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu narkomanii, w którym to nadaje się nowe brzmienie art. 18. 2 iż opłaty za 
zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub art. 18.1 oraz dochody z opłat określonych w art. 11. 1 
wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2  wyżej cytowanej 
ustawy), uchwalonego przez radę gminy i miasta odrębną uchwałą. W związku z tym Pkt II 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta 



Izbica Kujawska na 2011 rok, pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i 
innych uzależnień” odnosi się również do działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2011 rok (tj. w brzmieniu, 
adekwatnym do zjawiska zagrożenia społecznego: 1. Zwiększanie dostępności pomocy 
terapeutycznej (i rehabilitacyjnej) dla uzależnionych od narkotyków i ich rodzin; 2. Udzielanie 
rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem środków psychoaktywnych 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 3.  
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 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; 4. Wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów wynikających  z 
używania środków psychoaktywnych; 5. Monitorowanie problemów narkotykowych w gminie oraz 
ewaluacja prowadzonych działań  profilaktycznych i naprawczych). 
 

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2011 ROK 

Lp. 

 

 Zadanie  
 

Działania 
 

Wskaźniki
 

Źródła 
pozyskiwania 
składników 
 

Odpowiedzialny
za realizację 

 Budżet 

 
 

Termin
 

1. Zwiększenie 
świadomości
miejscowej 
społeczności 
na temat 
zagrożeń 
wynikłych z 
używania 
środków 

 

psychoakty
wnych 

Organizo
wanie 
pogadane
k, 
prelekcji 
 
 

Ilość 
pogadanek
 
 
 
 
 

Liczba obecności 
(dzienniki lekcyjne)
 
 
 

Dyrektorzy, 
pedagodzy, 
nauczyciele, 
koordynator 
gminnych 
programów 
uzależnień 

Fundusze 
pochodzące z 
„kapslowego”
* 
10.000,00 zł. 

 ciągły

 

Lp. 

 

Zadanie  
 

Działania 
 

Wskaźni
ki 
 

Źródła 
pozyskiwania 
składników 
 

Odpowiedzialny 
za realizację 
 

Budżet 
 

Termi
n 
 

1. Pomoc 
psychospołe
czna          i 
prawna  
rodzinom, w 
których 
występuje 
problem 
narkotykowy 

Organizowa
nie 
poradnictw
a prawnego 
 
Konsultacje
, szkolenia, 
ulotki 

Ilość 
ulotek, 
broszur, 
szkoleń 
 

Lista 
przeszkolonych 
rodziców, rachunki 
za szkolenia, ulotki,
materiały 
szkoleniowe 

 

Burmistrz,  
koordynator 
gminnych 
programów 
uzależnień 

Fundusze 
pochodzące z 
„kapslowego” 
5.000,00 zł. 

ciągły

 

Wycofanie się młodzieży z zachowań ryzykownych, a co za tym idzie, spadek 
ilościowy i jakościowy wskaźników demoralizacji i niedostosowania, a także redukowanie 
problemów związanych z używaniem, bardziej jak się wydaje w aspekcie emocjonalnym, te 



drugorzędowe elementy profilaktyki, winny być wzięte przy realizacji gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku.  

Nad realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zarówno jego 
celów ogólnych i szczegółowych, na bieżąco, sprawuje nadzór Burmistrz Gminy i Miasta Izbica 
Kujawska. Organ ów również podejmuje niezbędne działania celem osiągnięcia zamierzeń 
programowych. 

 

*  - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY  
                                                                                                                        Marian Lewandowski 
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