
        
UCHWAŁA NR XIX/143/21 
RADY GMINY CIEL ĄDZ 

 
z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

dla Gminy Cielądz na lata 2021- 2024. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 10 ust. 3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050)  
uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Cielądz 

na lata 2021 – 2024 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Cielądz. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodnicząca 
      Rady Gminy Cielądz 

 
Małgorzata Rosa 
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Rady Gminy Cielądz 
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I. WSTĘP  
 

 
Narkomania należy do najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich lat.  

Niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, zwłaszcza w kontekście chorób 
zakaźnych, tj. HIV, zakażenie wirusem żółtaczki typu B i C, infekcje przenoszone drogą 
płciową, gruźlica.  Zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju, sprzyjają 
rozpowszechnianiu się mody na używanie środków psychoaktywnych. Wzrasta liczba osób 
eksperymentujących z narkotykami i już uzależnionych, poszukujących pomocy. Szczególnie 
niepokojące jest zjawisko wzrostu zagrożenia narkomanią wśród młodzieży, a także obniżanie 
się granicy wieku osób mających kontakt ze środkami uzależniającymi.  
Wśród młodzieży panuje błędny pogląd, że krótkotrwałe i incydentalne zażywanie 
narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia.  
Powszechnie znana jest skala trudności leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób 
uzależnionych w przywracaniu ich do normalnego życia. Efektywność leczenia osób z grupy 
uzależnionych jest niska, natomiast ryzyko wystąpienia u nich szkód zdrowotnych bardzo 
wysokie. Ponadto narkomania niesie za sobą wiele negatywnych skutków, takich jak: 
ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, prostytucja, przemoc, bezdomność, hazard, alkoholizm.  
Wynika stąd konieczność podejmowania działań profilaktycznych i edukacyjnych, 
skierowanych przede wszystkim do młodych ludzi. Istotną rolę w tym procesie powinni 
odegrać rodzice, szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, policja, 
służby medyczne, organizacje pozarządowe.  
Ważne jest również współdziałanie tych wszystkich środowisk na rzecz przeciwdziałania 
narkomanii.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024 wpisuje się w cele  
strategiczne i szczegółowe zawarte w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Cielądz na lata 2016-2022 przyjętej uchwałą Nr XVI.105.2016 Rady 
Gminy Cielądz z dnia 17 maja 2016 r.  
2. Program realizuje jeden z głównych celów strategicznych, który brzmi:  
Kreowanie i wdrażanie programów ograniczenia i eliminacji patologii społecznych poprzez 
realizację następujących celów szczegółowych: 
• opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych służących przeciwdziałaniu 

przemocy domowej; 
• opracowywanie  i wdrażanie programów profilaktyki uzależnień; 
• opracowywanie  i wdrażanie programów ochrony i wsparcia osób doświadczających 

przemocy; 
• opracowywanie i wdrażanie programów wsparcia i terapii osób uzależnionych; 
• społeczne kształtowanie pozytywnych postaw zdrowotnych; 
• wsparcie materialne osób i rodzin doświadczających przemocy i problemu uzależnień. 
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2050 – zwana dalej: "ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii") w art. 10 ust. 1 pkt 1-5 
stanowi, że przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy oraz szczegółowo, 
na zasadzie numerus clausus, określa te zadania. W celu realizacji zadań, o których mowa w 
ust. 1 ustawa nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek opracowania projektu 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi część gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych (ust. 2). Program ten uchwala rada gminy (ust. 3). 
Jest on realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie (ust. 4). 
4. Cel ogólny Programu ma być realizowany w następujących obszarach: profilaktyka, 
leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna, badania i 
monitoring.  
5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Cielądz na lata 2021-2024 
uwzględnia kierunki dla samorządu lokalnego i przewiduje kontynuację działań podjętych w 
latach ubiegłych oraz poszukuje nowych propozycji profilaktycznych i pomocowych.  
 
 
III. CELE PROGRAMU  
 
1. Cel główny:  
Zwiększenie ilości czynników chroniących dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe przed 
spożywaniem substancji psychoaktywnych. 
2. Cele szczegółowe:  
1) zwiększenie ilości czynników chroniących stan zdrowia związanych ze stosowaniem 

substancji psychoaktywnych; 
2) zwiększenie ilości czynników chroniących życie rodzinne i społeczne wywołanych 

używaniem substancji psychoaktywnych;  
3) zwiększenie ilości czynników chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży;  
4) monitorowanie problemów związanych z narkomanią na terenie Gminy Cielądz. 
 
 
 
 



IV. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARK OMANII  
 
Zadania w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej problematyki narkomanii są zbieżne z 
zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 
Zadanie 1  
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem, w szczególności 
poprzez:  
1) udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od narkotyków 
w następujących formach:  

a) konsultacje specjalistów, 
b) zajęcia edukacyjne, 
c) pomoc i wsparcie psychologiczne,  
d) wsparcie osób uzależnionych,  
e) zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, informacyjnych o istocie 
uzależnień; 

2. prowadzenie działań motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.  
 
Zadanie 2  
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej, w szczególności poprzez:  
1) udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy w związku z używaniem 
narkotyków poprzez:  

a) konsultacje specjalistów,  
b) zajęcia edukacyjne,  
c) warsztaty umiejętności życiowych,  
d) treningi zachowań, 
e) poradnictwo, 
f) psychoterapię;  

2) organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki 
i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji 
o działaniu odurzającym.  
 
Zadanie 3  
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w szczególności poprzez:  
1) dofinansowywanie profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci młodzieży oraz 
ich rodziców, na terenie szkół; 
2) udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką 
narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami;  
3) zakup, opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno – edukacyjnych 
oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach 
i innych placówkach;  
4) przeprowadzenie lokalnych diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny stan 
problemów i zagrożeń związanych z narkotykami, a także stan istniejących zasobów w sferze 
ich rozwiązywania oraz efektów dotychczas prowadzonych działań; 
5) dofinansowywanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców 



i innych osób pracujących z młodzieżą, niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej 
i terapeutycznej; 
7) prowadzenie konkursów na temat uzależnień i wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i młodzieży.  
8) promowanie zdrowego trybu życia, wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych 
form aktywnego spędzania czasu wolnego; 
9) realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych przez 
gminę oraz dni profilaktyki w szkołach; 
10) organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania 
problemów związanych z narkomanią.  
11) podnoszenie poziomu świadomości społecznej na temat problemów związanych 
z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegających temu zjawisku.  
12) rozszerzenie zakresu działalności Punktu Konsultacyjnego. Celem funkcjonowania 
Punktu będzie prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie przeciwdziałania narkomanii. W 2020 roku w Punkcie, który czynny był w pierwszy 
i trzeci poniedziałek miesiąca, była oferowana pomoc w zakresie:  

• pomocy psychopedagogicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem od środków psychoaktywnych lub eksperymentującymi z narkotykami, 
środkami wziewnymi i alkoholem; 

• rozmów wspierających oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych; 
• konsultacji i poradnictwa dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych uzależnionych 

lub zagrożonych uzależnieniem od narkotyków.  
 
Zadanie 4  
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom 
uzależnionym i ich rodzinom, w szczególności poprzez:  
1) współpracę z organizacjami pozarządowymi, kościołami i z osobami fizycznymi 
w zakresie zapobiegania narkomanii;  
2) monitorowanie i uaktualnianie danych na temat instytucji, placówek oraz osób 
prowadzących działania profilaktyczne i lecznicze;  
3) współpraca z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – stosowanie 
wyznaczonych przez Biuro standardów realizacji działań profilaktycznych oraz działań 
z zakresu pomocy osobom uzależnionym; 
4) współpracę z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań;  
5) organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii, w tym dotyczących procesu ewaluacji podejmowanych działań profilaktycznych.  
6) finansowanie szkoleń pracowników instytucji i służb społecznych, rodziców oraz radnych 
w zakresie problematyki narkomanii.  
 
Zadanie 5  
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem, 
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego, w szczególności poprzez:  
• udzielanie pomocy wynikającej z ustawy o pomocy społecznej; 
• udzielanie wsparcia rzeczowego pochodzącego z  banków żywności itp. 
 
V. REALIZATORZY  
 
Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu, przy 
współpracy z:  



• specjalistą w dziedzinie uzależnień -psycholog Punkt Konsultacyjny w Cielądzu; 
• pielęgniarkami i lekarzami niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 

przychodniami specjalistycznymi; 
• pracownikami Gminnego Domu Kultury w Cielądzu; 
• Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej; 
• pedagogami w szkołach podstawowych; 
• Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cielądzu. 
 
VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁAN IA 
NARKOMANII.  
1. Źródłem finansowania Programu są środki finansowe z budżetu gminy pochodzące z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.  
2. Koszty planowanych wydatków na realizacje zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii określa załącznik do niniejszego programu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do  
Gminnego Programu  

Przeciwdziałania Narkomanii  
dla Gminy Cielądz na lata 2021-2024.  

 
Preliminarz wydatków na rok  2021  oraz na lata następne na realizację Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
 
 
L.p.  Rodzaje wydatków  Kwota  w zł. 
   

1.  Zajęcia edukacyjne  prowadzenie 
punktu konsultacyjnego.  

2.400,00 

 
Roczny koszt ogółem:  

 
2.400,00 

 


