
Projekt

z dnia  16 lutego 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 r. stanowiącego część 
składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 
124 ze zm.)

§ 1. Przyjmuje się gminny program przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Krapkowice na rok 
2015, stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 
2011-2015 - jako załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 26 lutego 2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Krapkowice na 2015 rok

stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na 
lata 2011-2015

Rozdział 1.

1. Obowiązek opracowania i uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych 
gminy i wynika z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r .

2. Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:

a.     Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r (Dz. U. z 2012r. , poz. 124 ze zmianami )

b. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania                           
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1356 ze zmianami).

c.    Ustawa z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593ze zmianami)

3. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez:

a. działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą.

b. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych.

c. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

W szczególności zadania te obejmują:

a. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem.

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

c. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 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.

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

e. pomoc społeczną 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.

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne

1. Podjęcie działań mających na celu: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 
i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży, rozwój edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli 
różnych zawodów, instytucji i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii.

2. Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przede wszystkim przez pracę  
profilaktyczną w środowisku lokalnym.

Id: 9E9CA2C9-BC53-4108-B9F6-ABF8674F3BE8. Projekt Strona 1



3. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie współpracy różnych 
instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych m. in. w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, 
zmierzających do modyfikowania stylu życia, propagowania zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej, zdrowego 
stylu życia  wolnego od narkotyków i innych używek, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

4. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec  narkotyków i innych 
substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizacje nowoczesnych programów profilaktycznych.

5. Organizowanie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 3.

1. Diagnoza

W 2011 roku, na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zostało przeprowadzone badanie na reprezentatywnej próbie 
młodzieży szkolnej w wieku 15-16 lat (trzecie klasy gimnazjum) oraz 17-18 lat (drugie ponad gimnazjalne).

Pomiar został przeprowadzony w ramach „Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach na 
temat Alkoholu i Narkomanii” (ESPAD) przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.  Celem badania był przede 
wszystkim pomiar rozpowszechnienia  używania substancji psychoaktywnych przez młodzież, ale również 
zbadanie opinii i postaw młodych osób wobec substancji legalnych, jak i nielegalnych. Po raz pierwszy 
w badaniu ESPAD ujęta została tematyka  „dopalaczy”.

Wyniki badań. Najbardziej popularne substancje nielegalne, po które sięga młodzież, to marihuana i haszysz. 
Do używania przetworów konopi przyznało się 24,3% młodszych uczniów i 37,3% starszych uczniów. W ciągu 
ostatnich 12 miesięcy marihuanę i haszysz zażywało 10,1% młodszych uczniów (trzecie klasy gimnazjum) oraz 
28,5% w klasach drugich szkół ponad gimnazjalnych, a w czasie ostatniego miesiąca odpowiednio: 10,5% 
i 15,5%.  Podobnie jak w badaniach CBOS/KBPN realizowanych w latach 2003-2010 na młodzieży w wieku 
18-19 lat, pomiar ESPAD z 2011 odnotował, po okresie spadku, wzrost używania marihuany. Wśród substancji 
nielegalnych na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia używania uplasowała się amfetamina. Po 
najpopularniejszy stymulant, przynajmniej raz w życiu,  sięgnęło 4,6% 15-16 latków oraz 8,3% 17-18 latków.

Jak już zostało wspomniane w badaniu ESPAD uwzględniono również tematykę „dopalaczy”. Odsetek 
badanych, którzy używali „dopalacze” był dwukrotnie wyższy w porównaniu do wyników przedstawiających 
zażywanie amfetaminy. Co dziesiąty 15-16 latek sięgał po „dopalacze” (10,5%) oraz więcej niż co siódmy 17-
18 latek (15,8%). Niewiele więcej osób było w sklepie z „dopalaczami”, odpowiednio: 15,3% oraz 21,6%.  
Przedmiotem pomiaru oprócz używania alkoholu i narkotyków była również dostępność substancji 
psychoaktywnych. Wyniki badania odnotowały wysoki poziom dostępności napojów alkoholowych według 
oceny respondentów. Dostępność substancji nielegalnych jest oceniana znacznie niżej. Spośród substancji 
nielegalnych najłatwiej w opinii badanych nabyć przetwory konopi a następnie „dopalacze”.

2. Badanie  „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – Młodzież 2013” – 
zrealizowane przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej w okresie od 22 listopada do 12 grudnia 
2013 roku .

Wyniki badań. Ponad połowa badanych uczniów nie paliła papierosów w 2013 roku. Obecnie możemy 
mówić o stabilizacji rozpowszechnienia palenia. W badaniu przeprowadzonym w roku 2013, podobnie jak we 
wcześniejszych pomiarach, napoje alkoholowe okazały się wśród młodzieży szkolnej najbardziej 
rozpowszechnioną substancją psychoaktywną, po którą sięgano częściej niż po papierosy czy narkotyki. 
Większość badanych uczniów piła napoje alkoholowe w ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem. Należy 
zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy poszczególnymi napojami alkoholowymi. Wzrósł odsetek uczniów 
deklarujących picie wina i wódki. W przypadku piwa konsumpcja kształtowała się na poziomie podobnym do 
zanotowanego w 2010 roku. Poziom konsumpcji większości narkotyków pozostał na poziomie z 2010 roku. 
Wyjątek stanowią marihuana i haszysz, których konsumpcja nieznacznie wzrosła w porównaniu do 
wcześniejszego pomiaru. Należy odnotować spadek używania „dopalaczy”. Z badań wynika, że narkotyki nie są 
substancjami, po które sięga większość uczniów. Przeważająca grupa poprzestaje na eksperymentach 
z narkotykami. Wyjątek stanowią marihuana i haszysz – używał ich częściej niż 10 razy co siódmy badany.

Wyniki badania nie wskazują na zmiany w dostępności narkotyków, z wyjątkiem „dopalaczy”, których 
zdobycie stało się obecnie trudniejsze.
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3. Diagnoza -  Gmina Krapkowice

a. Badania ankietoweGmina Krapkowice czerwiec 2014r. - zostały przeprowadzone przez

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych „Młodzi i substancje psychoaktywne” 
w 2 gimnazjach i 3 szkołach podstawowych Gminy Krapkowice  . Badania pokazują spojrzenie na problem 
palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy z perspektywy młodzieży.

Wyniki badań. Badani uczniowie najczęściej sięgają po papierosa w okresie przejściowym ze szkoły 
podstawowej do gimnazjum. Podobnie jest z sięganiem po alkohol i narkotyki i dopalacze. Badani uczniowie 
zazwyczaj są motywowani przez swoich kolegów lub koleżanki. Dotyczy to wszystkich sfer, zarówno palenia 
papierosów, picia alkoholu, jak również palenia marihuany i zażywania dopalaczy, chociaż uczniowie, głównie 
szkoły podstawowej, podkreślają, że pierwszym alkoholem poczęstowali ich rodzice. Nie bez znaczenia 
pozostaje fakt przysłowiowej lampki szampana w noc sylwestrową. Być może staje się to przyzwoleniem dla 
młodych, wchodzących w życie ludzi. Podejmując kolejne badania nad młodzieżą w kontekście zażywania 
substancji psychoaktywnych należy zastanowić się nad problemem grupy odniesienia i wpływu, jaki wywiera 
na podejmowane w niniejszym raporcie problemy społeczne. Stawiając w korespondencji zagadnienie 
zażywania środków psychoaktywnych z opinią o zażywaniu środków przez młodzież należy stwierdzić, że dużą 
rolę może odgrywać grupa odniesienia. Młodzi ludzie częściej wskazują, że „ktoś coś robi” niż sami się 
przyznają do tego, że np. palą papierosy, piją alkohol. Poza tym warto zastanowić się nad problemem 
dostępności papierosów i alkoholu przez badaną młodzież. Zgodnie z deklaracjami badani nie mają dużych 
problemów z zakupem papierosów oraz alkoholu mimo tego, że sprzedaż zarówno papierosów jak i alkoholu 
osobom do 18 roku życia jest w Polsce zabroniona.

b. Skala Problemów Narkotykowych w Gminie Krapkowice

Skalę problemu pokazuje liczba rodzin z problemem alkoholowych i narkotykowych objętych pomocą 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach oferuje pomoc 
w formie świadczeń pieniężnych, rzeczowych, poradnictwo prawne.

Tabela 1. Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach

Lata 2012 2013 2014
Ogółem liczba rodzin 781 810 807

W tym: rodziny 
z problemem alkoholowym

Ilość osób w rodzinie

41

46

63

100

53

86
W tym: rodziny 

z problemem 
narkotykowym

Ilość osób w rodzinie

0

0

1

1

1

4

W  Punkcie Konsultacyjnym udzielono 5 porad dla osób z uzależnieniem krzyżowym (alkoholowym 
i narkotykowym)

W 2014 ujawniono 3 nieletnich pod wpływem środków odurzających  gdzie w każdym przypadku zostało 
skierowane wystąpienie do Sądu Rodzinnego oraz wszczęto 12 postępowań z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii wobec osób pełnoletnich.

Tabela 5. Skala problemów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice ( Dane KPP w Krapkowicach)

lata 2010 2011 2012 2013 2014
Liczba nietrzeźwych osób 
nieletnich zatrzymanych,  
odwiezionych do domów 

rodzinnych

15 25 37 26 37

Liczba osób zatrzymanych do 
wytrzeźwienia w pomieszczeniach 

policyjnych

10 16 12 12 16
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Liczba osób przewiezionych do 
wytrzeźwienia do Izby  
Wytrzeźwień w Opolu

54 175 191 163 79

Liczba nietrzeźwych osób 
doprowadzonych do miejsca 

zamieszkania

103 102 100 96 55

Rozdział 4.
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków 

i osób zagrożonych uzależnieniem

Działania służące rozwiązywaniu problemów narkomanii na terenie Gminy Krapkowice podejmowane 
są przez następujące instytucje :

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach we współpracy z:

a. Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Krapkowicach

b. Policją,

c. Punktem  Konsultacyjnym w Krapkowicach Oś. XXX 23;

d. oświatą - szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze realizujące programy profilaktyczne,

e. Poradnią Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach,

f. Poradnią Leczenia z Uzależnienia i Wspóluzależnienia ul. Szkolna 7 w Krapkowicach,

g.  organizacją pozarządową (Stowarzyszeniem Trzeźwościowo - Turystycznym w Krapkowicach)

Główne zadania :

a. udzielanie informacji i porad  dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom 
uzależnionym i ich rodzinom w Punkcie Konsultacyjnym, poradniach leczenia uzależnień,

b. prowadzenie działań profilaktycznych w funkcjonujących świetlicach  środowiskowych;

c. szkolenie osób zajmujących się problemem narkomanii.

Wskaźniki oceny realizacji zadań:

- Ilość porad udzielonych w punkcie konsultacyjnym i poradniach odwykowych,

- Ilość dzieci w świetlicach środowiskowych;

- Ilość osób biorących udział w szkoleniach.

Na realizację zadań zaplanowano:  2.500 zł

Rozdział 5.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej  oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzież

Profilaktyka  pierwszorzędowa:

1. Organizowanie i prowadzenie w szkołach i świetlicach na terenie gminy, programów profilaktycznych, dla 
dzieci młodzieży oraz ich rodziców.

2. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród młodzieży.

3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową 
i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.

4. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego 
spędzania wolnego czasu poprzez   inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych,
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5. Tworzenie młodzieży warunków do alternatywnych (bez używek) form spędzania wolnego czasu, wyjazdy 
profilaktyczne dzieci i młodzieży, których zadaniem jest nauka współdziałania w grupie oraz zapoznanie się 
z ciekawym sposobem spędzania czasu wolnego.

Wskaźniki oceny realizacji zadań:

- ilość programów profilaktycznych, ilość uczniów biorących udział w programach;

- liczba dzieci biorących udział w konkursach i olimpiadach profilaktycznych;

- liczba uczniów biorących udział w kampaniach profilaktycznych;

- liczba osób biorących udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych;

- liczba dzieci i młodzieży biorących udział w wyjazdach profilaktycznych.

Na realizację zadań zaplanowano:  9.000 zł

Rozdział 6.

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom

1. Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, propagujących zdrowy styl życia.

2. Wspieranie ruchów samopomocowych -  grupa  AA, grupy Al.-Anon,

Wskaźniki oceny realizacji zadań:

- ilość osób korzystających z proponowanych form zdrowego stylu życia - wyjazdów rodzinnych;

- ilość osób biorących udział w spotkaniach grup samopomocowych.

Na realizację zadań zaplanowano:  2.500 zł

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

1. Realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii powierza się Ośrodkowi  Pomocy Społecznej 
w Krapkowicach.

2. Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. zaplanowano 14.000 zł.

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii corocznie składane jest Radzie 
Miejskiej.

Id: 9E9CA2C9-BC53-4108-B9F6-ABF8674F3BE8. Projekt Strona 5



Uzasadnienie

Do Projektu Uchwały Nr 3 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia _________ w sprawie przyjęcia gminnego
programu przeciwdziałania narkomanii na 2015r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania
problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015

Uchwałę podejmuje się na podstawie przepisów przytoczonych w jej wstępie w celu realizowania przez gminę
w ramach uchwalonego programu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów przemocy
w rodzinie.
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