
UCHWAŁA NR 365/XXXVII/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kłobucku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, stanowiący 
załącznik Nr 1 do uchwały oraz Harmongram działań w zakresie przeciwdziałania narkomani 
w Gminie Kobuck na rok 2022, stanowiący  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Kłobucka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kłobucku 

 
 

Janusz Soluch 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 365/XXXVII/2021

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 28 grudnia 2021 r.
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Rozdział I 

Wprowadzenie 

 

Zjawisko nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia od nich stało się w drugiej połowie XX 

wieku problemem społecznym. Narkomania stała się stopniowo problemem medycznym, społecznym i 

kulturowym. Dziś spostrzegana jest jako jednostka chorobowa o złożonym charakterze. W narkomanii, w 

odróżnieniu od choroby alkoholowej, prócz uzależnienia fizycznego oraz psychicznego, występuje także 

uzależnienie społeczne.  

Problem używania narkotyków jest dodatkowo złożony pod względem prawnym, gdyż są one nielegalne. 

Używanie narkotyków jest nielegalne i często ukrywane. Trudno jest zatem ocenić rozmiar występowania tego 

zjawiska oraz związanych z nim niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. 

 Najpełniejsze informacje dotyczące ilości osób uzależnionych od narkotyków posiadają instytucje 

zajmujące się problemem narkomanii. 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 ludzi w nauce. 

 Aby zmniejszyć rozpowszechnienie używania środków odurzających, substancji psychotropowych i 

innych środków zastępczych wśród młodych ludzi, konieczne jest wdrożenie działań ukierunkowanych na 

wzmacnianie systemu wartości młodzieży i rodzin, w szczególności wartości zdrowia, a także kształtowanie 

przekonań normatywnych i umiejętności psychospołecznych chroniących przed używaniem narkotyków. 

Konieczne, są także kompleksowe działania profilaktyczne obejmujące całe rodziny. Zintegrowane działania 

muszą być adresowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do rodziców oraz nauczycieli. Profilaktyka, jako 

oferta wzbogacająca wychowanie oraz edukację dzieci i młodzieży, wymaga podjęcia działań 

ukierunkowanych nie tylko na zapobieganie szkodom, ale przede wszystkim na promowanie zdrowia 

rozumianego całościowo, które obejmują wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny, duchowy i publiczny. 

Jednakże najważniejszym elementem procesu przeciwdziałania narkomanii jest profilaktyka prowadzona w 

środowisku lokalnym. 

 Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, 

gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: 

1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną; 

2) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 

3) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych; 

4) nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których 

używanie może prowadzić do narkomanii; 

6) nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii. 
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 Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest  ustawa z dnia 29 

lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Akt ten stanowi, iż zadania z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

określonym w ustawie. Zgodnie z art. 10 ust. 1 przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy  

i  jest  realizowane  w  postaci  gminnych programów   przeciwdziałania   narkomanii,   uchwalanych corocznie 

przez rady gmin.                                   

W szczególności zadania te obejmują: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 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 

pozalekcyjnych 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  społeczną  osobom  uzależnionym  i  rodzinom  osób  uzależnionych,  dotkniętym ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem 

pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

Rozdział II 

Podstawowe cele programu. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kłobuck na 2022 rok określa lokalną strategię 

w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z 

nadużywania narkotyków, jak również innych środków psychoaktywnych. Działania te mają charakter 

długofalowy i stanowią kontynuację wcześniej prowadzonych działań w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom. Program pozostaje w ścisłej kooperacji  z „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych na rok 2022”. 

Metody realizacji w/w zadań przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

Według ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, narkomania to: ,,stałe lub 

okresowe używanie w celach niemedycznych środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie 

od nich”.  
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Głównym celem  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kłobuck na 2022 rok jest 

ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z używania narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Kłobuck oraz 

prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych i terapeutycznych, a tym samym zmniejszanie 

rozmiaru problemów aktualnie występujących na terenie Gminy Kłobuck. Cel ten będzie realizowany poprzez: 

1) zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganie  zażywania środków  

psychoaktywnych; 

2) ograniczenie szkód zdrowotnych, leczenie  i rehabilitację osób uzależnionych, poprzez: 

a) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, 

b) umożliwienie rodzinom, w których występuje problem narkomanii korzystania z pomocy 

psychologicznej i prawnej; 

3) upowszechnianie wiedzy w zakresie promocji zdrowia poprzez: 

a) propagowanie zdrowego i aktywnego trybu  życia, 

b) organizowanie konkursu plastycznego o charakterze edukacyjno-informacyjnym pod 

hasłem„Narkotykom mówię NIE”; 

4) ograniczenie dostępu  dzieciom i młodzieży do środków psychoaktywnych; 

5) zmniejszenie skali ubóstwa celem zapewnienia podstawowych potrzeb społecznych i życiowych 

poprzez : 

a) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłobucku, 

b) integrowanie osób uzależnionych ze środowiskiem lokalnym. 

 

 

Rozdział III 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację programu 

1. Za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kłobuck na 2022 rok 

odpowiada Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku. 

2. Źródłem pozyskiwania środków finansowych na realizację w/w programu są opłaty za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 

Rozdział IV 

Zasady wynagradzania za pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii 

 

1. Wydatki na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Kłobucku za pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnymds. Narkomanii realizowane są ze środków 

budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych określonych w niniejszym Programie. 
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2. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje za 

każdy pełniony dyżur w Punkcie Konsultacyjnym ds. Narkomanii. 

3. Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest imienna lista obecności z pełnionego dyżuru. 
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Harmonogram 
działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kłobuck na rok 2022 

 
Lp. Główne 

kierunki 
działania 

Cele Metody realizacji zadania Termin 
realizacji 

Odpowiedzia
lność za 

realizację 
zadania 

Koszt 
ogólny 

w zł 

I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwiększenie 
dostępności 

pomocy       
terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej 

dla osób 
uzależnionych 
od narkotyków 

i osób 
zagrożonych 

uzależnieniem 
 

Zwiększenie 
zaangażowania 

społeczności 
lokalnych w 
zapobieganie 

zażywania 
środków 

psychoaktywnych 

1. Prowadzenie Punktu 
Konsultacyjnego, w ramach 

którego udziela się informacji na 
temat możliwości uzyskania przez 

osoby uzależnione i zagrożone 
uzależnieniem  pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
jak również pomocy 

psychospołecznej i prawnej 
rodzinom, w których występują 

problemy narkomanii. 
2. Stworzenie osobom 

uzależnionym i zagrożonym 
uzależnieniem oraz członkom ich 
rodzin możliwości korzystania z 

pomocy  psychologicznej. 
3. Wspieranie pozaszkolnych 
programów profilaktycznych 

adresowanych do dzieci i 
młodzieży zagrożonych . 
4. Wspieranie programów 

profilaktycznych w zakresie 
organizacji czasu wolnego dzieci i 

młodzieży, programów 
stanowiących alternatywę wobec 

używania narkotyków. 
5. Współpraca z placówkami 

leczenia i terapii uzależnień w 
zakresie pozyskiwania informacji 

dotyczących możliwości 
uzyskania pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych  

zagrożonych uzależnieniem. 
6. Upowszechnienie wiedzy 

lokalnego społeczeństwa na temat  
środków psychoaktywnych  oraz 

możliwości zapobiegania 
narkomanii. 

7. Podnoszenie kwalifikacji osób 
zaangażowanych w realizację 

Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

 
 
 
 
 

na 
bieżąco 
2022 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz 
Kłobucka 
GKRPA 

1.000,00 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 365/XXXVII/2021

Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 28 grudnia 2021 r.
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II. Prowadzenie 
profilaktycznej 

działalności 
informacyjnej 
edukacyjnej 

oraz 
szkoleniowej 

w zakresie 
rozwiązywania 

problemów 
narkomanii  w 
szczególności    
dla  dzieci i 
młodzieży 

Upowszechnia- 
nie wiedzy w 

zakresie promocji 
zdrowia 

1. Prowadzenie  zajęć 
pozalekcyjnych, sportowych i 

rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieży. 

2. Współpraca z Policją w 
zakresie interwencji w 

środowisko narkomanów oraz 
osób nią zagrożonych. 

3. Wypełnianie czasu wolnego 
dzieciom i młodzieży w czasie 

ferii i wakacji. 
4. Upowszechnianie materiałów 

edukacyjnych dotyczących 
zagrożeń związanych z 

narkomanią i zasad zapobiegania.. 
5. Propagowanie zdrowego i 

aktywnego trybu życia w ramach 
profilaktyki uzależnień. 

6. Informowanie, edukowanie 
oraz szkolenie mieszkańców 
Gminy Kłobuck w zakresie 
rozwiązywania problemów 

narkomanii w odniesieniu do 
przedmiotowej problematyki w 

ramach Punktu Konsultacyjnego. 
7. Finansowanie realizacji 

przeznaczonych dla dzieci i 
młodzieży programów 

profilaktycznych mających na 
celu zapobieganie narkomanii 

poprzez organizowanie gminnych 
konkursów   na temat uzależnień 
od narkotyków pt. ”Narkotykom 

mówię Nie” 
 
 

grudzień 
2022 r. 

Burmistrz 
Kłobucka 
GKRPA 

2.760,00 

III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspomaganie 
działań 

instytucji, 
organizacji 

pozarządowych  
i osób 

fizycznych 
służących 

rozwiązywaniu 
problemów 
narkomani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ograniczenie 
dostępu do 
środków 

psychoaktywnych 
dzieciom i 
młodzieży. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zwalczanie handlu 
narkotykami zwłaszcza w 

szkołach oraz miejscach spotkań 
młodzieży. 

2. Współpraca z Policją i innymi 
służbami porządkowymi w 

zakresie rozwiązywania patologii 
społecznej. 

3. Szkolenie osób realizujących 
zadania w zakresie narkomanii: 

członków GKRPA , pracowników 
szkół i placówek oświatowych, 

pracowników GOPS, 
funkcjonariuszy policji. 

4. Udzielanie merytorycznego 
wsparcia instytucjom, 

organizacjom pozarządowym i 
osobom fizycznym 

podejmującym działania w 
kierunku zapobiegania 

narkomanii. 
 
 
 
 

na 
bieżąco 
2022 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz 
Kłobucka 
GKRPA 
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IV. Pomoc 
społeczna 
osobom 

uzależnionym i 
rodzinom osób 
uzależnionych 

dotkniętych 
ubóstwem i 

wykluczeniem 
społecznym i 

integrowanie ze 
środowiskiem 
lokalnym tych 

osób z 
wykorzystaniem 
pracy socjalnej 

Zmniejszenie 
skali ubóstwa 

celem zapewnienia 
podstawowych 

potrzeb 
społecznych i 

życiowych 

1. Współpraca z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Kłobucku w zakresie udzielania 

pomocy społecznej osobom 
uzależnionym,  dotkniętym 
ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym  oraz  ich rodzinom. 
2. Integrowanie osób 

uzależnionych ze środowiskiem 
lokalnym z wykorzystaniem 
pracy socjalnej i kontraktu 

socjalnego oraz przekazywanie 
przedmiotowych informacji 

osobom uzależnionym i członkom 
ich rodzin. 

na 
bieżąco 
2022 r. 

Burmistrz 
Kłobucka 
GKRPA 

 

V. Działalność 
Gminnej Komisji 

związana z 
obsługą 

organizacyjną 
Gminnego 
Programu 

Przeciwdziałania 
Narkomanii na 

2022 r. 

Realizacja zadań 
samorządu w 

oparciu o ustawę 
o 

przeciwdziałaniu 
narkomanii 

1. Opracowanie Gminnego 
Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2022. 

 
2. Realizacja zadań 

zaplanowanych na rok bieżący. 
 

3. Sprawozdanie z wykonania 
zadań w roku poprzednim 

 
4. Wynagrodzenie za dyżury w 
Punkcie Konsultacyjnym dla 

członków  GKRPA: 
a) 60 zł dla jednego członka 

za posiedzenie; 
b) 80 zł dla 
przewodniczącego za 
posiedzenie 

 

IV 
kwartał 
2022 r. 

 
na bieżąco 

 
 

styczeń, 
luty 

2022 r. 
 
 
 

Burmistrz 
Kłobucka 
GKRPA 

3.240,00 
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