
 
 

UCHWAŁA Nr XVIII/114/08  
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
na 2009 rok 

 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 r. 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 2009 rok, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej. 
 
§ 3 Traci moc uchwała Nr IX/75/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie 
zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2008 rok. 
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 

 

Przewodniczący   
Rady Gminy i Miasta  
Zofia Warda 

 



 Załącznik do Uchwały XVIII/114/08                    
 Rady Gminy i Miasta                      
 Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia  2008 r.     

                                                         
 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 
 DLA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA NA 2009 ROK 

 
 

Samorząd Gminy i Miasta Izbica Kujawska odgrywa ważną 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 2009 opracowany został 
zgodnie treścią Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. oraz założeniami 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

Stworzony został w oparciu o badania, publikowane w treści Załącznika  do Uchwały 
IX/49/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2007 roku (Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii... na 2007 rok), które miały miejsce w ramach projektu „Wsparcie 
województw i społeczności lokalnych w zapobieganiu narkomanii na poziomie lokalnym”, 
realizowanego przez Fundację Demokracji Lokalnej na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy i 
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Projektu Transition Facility.  

Program na 2009 rok, jest kontynuatorem programu przyjętego na sesji rady gminy i 
miasta we wrześniu 2007 roku, który to został opracowany na podstawie przeprowadzonych badań 
w oparciu o  ESPAD, The European School Survey Project on Alcohol and Drugs Europejski 
Program Badań nad Używaniem Alkoholu i Środków Odurzających przez Młodzież Szkolną. 
Diagnoza problemów związanych z narkomanią, znalazła wówczas ujście wśród  osób 13-19  
letnich, a więc najbardziej zagrożonego ogółu na eksperyment środkami psychaktywnymi (w tym 
wśród osób korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy 
korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego dla Uzależnionych i Ich Rodzin przy Świetlicy 
Profilaktyczno-Wychowawczej Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, korzystających z 
wypoczynku letniego oraz weekendowego).  

 
OPIS ZJAWISKA NA PODSTAWIE DIAGNOZY I  ZDIAGNOZOWANE OBSZARY 
PROBLEMOWE 
 

 Opis zjawiska i zdiagnozowane obszary badawcze w oparciu o publikowane wyniki w 
treści Załącznika  do Uchwały IX/49/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 
2007 roku (Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii... na 2007 rok). Na skutek nowych 
zagrożeń, istnieje konieczność przeprowadzenia nowej diagnozy problemów i opracowania strategii 
do realizacji na najbliższe lata. 

DEFINICJA CELÓW GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA   
NARKOMANII   

Po etapie analizy i diagnozy zostały określone problemy główne oraz ich przyczyny. 
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 w 2007 roku cele były wynikiem procesu identyfikacji problemów oraz 
opartej na kryteriach decyzji; rozwiązanie których z nich będzie celem programu przeciwdziałania 
narkomanii również w 2009 roku. 

Cel główny/ogólny na 2009 rok:  

Zmniejszenie ilości osób używających środki psychoaktywne 

Cele szczegółowe/operacyjne na 2009 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. 

Służyć temu ma „nowa” opracowana diagnoza problemów – przeciwdziałanie narkomanii (I 
półrocze 2009 roku). 

I. Przeciwdziałanie narkomanii. 
 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem: 

a)  Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i Ich Rodzin przy Świetlicy Profilaktyczno-
Wychowawczej Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej: 
-organizacja prelekcji, konsultacji, porad z udziałem terapeuty, przeszkolonego członka gminnej 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii, bądź lekarza-psychologa, pedagoga, socjoterapeuty; konsultantem  ds. rozwiązywania 
problemów uzależnień jest mgr Jolanta Czajkowska, pracownik Przychodni Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu i Współuzależnienia we Włocławku – specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista 
w zakresie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej. 
-doposażenie punktu w pomoce naukowe z zakresu uzależnień oraz sprzęt niezbędny do 
prowadzenia zajęć terapeutycznych, profilaktycznych; 
 b) informowanie, iż podjęcie leczenia (rehabilitacji, reintegracji) osób uzależnionych jest 
dobrowolne (jeżeli przepisy nie stanowią inaczej), leczenie osoby uzależnionej prowadzi zakład 
opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący praktykę lekarską, natomiast rehabilitację, prowadzi 
lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii bądź osoba posiadająca certyfikat 
specjalisty terapii uzależnień; 
 c) informowanie, iż osoba uzależniona od narkotyków może być leczona w sposób substytucyjny 
przez zakład opieki zdrowotnej, który posiada stosowne uprawnienia; 
d)  informowanie, iż na wniosek krewnego, opiekuna bądź z urzędu sąd rodzinny może skierować 
niepełnoletnią  osobę uzależnioną na przymusowe leczenie i rehabilitację; 
e) doskonalenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem 
procedury “Niebieskiej Karty”; 
f) rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się w 
rodzinach z problemem narkotykowym. 
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
a) prowadzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej poprzez: 
- prowadzenie indywidualnych i zespołowych zajęć, pomoc przy odrabianiu lekcji, praca 
wychowawcza i terapeutyczna, opieka nad wychowankami sprawującymi trudności, dziećmi i 
młodzieżą z rodzin zagrożonych narkomanią i przemocą psychofizyczną 
- organizację prelekcji, pogadanek o zapobieganiu narkomanii, HIV i AIDS z udziałem psychologa, 
lekarza, członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeuty, 
koordynatora gminnego programu, pedagoga, wychowawcy – w ramach zajęć świetlicowych; 



- prowadzenie poradnictwa dla rodziców w kwestii wychowawczo-opiekuńczej oraz współdziałanie 
w tejże  materii ze szkołami (dyrektor-pedagog-wychowawca), do których to uczęszczają 
wychowankowie. 
b) prowadzenie poradnictwa dla rodziców, rodzin, przyjaciół uzależnionych/współuzależnionych w 
ramach zadań Punktu Konsultacyjnego dla Uzależnionych i Ich Rodzin, przy placówce opiekuńczo-
wychowawczej; 
c) współdziałanie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy, Samodzielnym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej, Posterunkiem Policji, Kościołem Katolickim, Stowarzyszeniem Osób i Rodzin 
Osób  Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych “Życzliwe Serce” w Izbicy Kujawskiej, 
wszystkimi szkołami z terenu gminy i miasta Izbica Kujawska i innymi podmiotami i instytucjami 
zainteresowanymi problematyką  uzależnień i przemocy w rodzinie z terenu gminy i miasta. 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 
zakresie rozwiązywania problemów 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  
a) promocja/popularyzacja  Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej, Punktu Konsultacyjnego dla 
Uzależnionych i Ich Rodzin; 
b) współorganizowanie pogadanek o zapobieganiu narkomanii, HIV i AIDS, dofinansowanie 
programów profilaktycznych (pomoc przy rozwijaniu szkolnych i środowiskowych programów 
profilaktycznych) i występów teatrów profilaktycznych i innych podmiotów zainteresowanych 
problematyką zapobiegania uzależnieniom, organizowanie corocznej edycji Gminnego Konkursu z 
dziedziny profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom dla uczniów szkół (podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych) w gminie i mieście. 
c) organizowanie, bądź dofinansowanie akcji letniej – Biwaku Szkoleniowo-Wychowawczego 
“Radość bez alkoholu. Wakacje bez ryzyka” nad jeziorem Długiem, lub innej formy wypoczynku z 
elementami profilaktyki uzależnień, a także zapewnienie bazy wypoczynku poprzez zakup sprzętu 
biwakowego oraz pozostałego, niezbędnego do prowadzenia zajęć rekreacyjnych. 
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. 
 

II. 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. 

 
ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2009 

ROK (po przeprowadzonej nowej diagnozie problemów – przeciwdziałanie narkomanii  w 

gminie Izbica Kujawska w I półroczu 2009 roku) 



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”
* 
8.000,00 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” 
10.000,00 zł. 

ciągły

 
 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. Konieczność przyjęcia celu ogólnego na 2009 rok: Zmniejszenie ilości osób 
używających środki psychoaktywne (pomimo, że jak powszechnie uważa się, iż znacznie bardziej 
problem dotyczy osób przyjezdnych), bowiem badana młodzież z Izbicy Kujawskiej, podatna 
jest na zagrożenie narkotykowe.  

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 2009 roku.  

Nowe wnioski i spostrzeżenia wynikną z przeprowadzonych badań (diagnoza 
problemów), które zostaną przeprowadzone w I półroczu 2009 i będą aktualne na najbliższe lata.   

 

 

*  - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
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