
Uchwała Nr XXXVI/275/2021 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2022 rok 

 

 Na podstawie art. 10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) Rada Miejska w Mordach uchwala, co 

następuje: 

 

§1 

Przyjmuje się Miejsko – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok  

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

/-/ Katarzyna Kotowska  
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/275/2021 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 
 

 

 

 

MIEJSKO - GMINNY PROGRAM 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

MIASTA I GMINY MORDY 

 NA 2022 ROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mordy, grudzień 2021 
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I. WSTĘP 
 

 Miejsko - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii określa strategię działań                        

w zakresie profilaktyki uzależnień i zmniejszania szkód wynikających z zażywania 

narkotyków. Przeciwdziałanie narkomanii jest zadaniem własnym gminy wynikającym z art. 

10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 

ze zm.) i jest spójny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021 - 2025. 

 

 Zażywanie narkotyków jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych XXI 

wieku. Zjawisko narkomanii pociąga za sobą liczne konsekwencje, wśród których 

najdotkliwsze są szkody zdrowotne m.in. depresje, zatrucia organizmu, infekcje. Szybkie 

tempo życia, postęp technologiczny i wzrost konsumpcji, są również przyczyną uzależnienia 

od dopalaczy i innych środków zastępczych. Pomoc osobom uzależnionym nie może 

ograniczyć się jedynie do bezpośredniego działania z osobą uzależnioną, ale ma zmniejszyć 

negatywne skutki uzależnienia dla całego społeczeństwa. Dlatego bardzo ważna jest 

działalność edukacyjna, której celem ma być uświadomienie młodym ludziom jak szkodliwe 

są używki oraz wykształcenie w nich właściwych postaw społecznych. Bardzo ważne jest 

również wzmocnienie pozycji rodziny, poprzez działania edukacyjne i realizację przedsięwzięć 

profilaktycznych, które mają na celu integrację i wskazanie sposobu spędzania wolnego czasu 

w sposób wolny od używek. 

 

 Problem uzależnienia od narkotyków jest w naszym kraju dostrzegalnym zjawiskiem. Jest 

on znaczący zarówno w skali ogólnokrajowej jak i lokalnej. Problemy społeczne są 

rozwiązywane najskuteczniej na szczeblu lokalnym, gdzie kompetentne instytucje czy 

organizacje pozarządowe są w stanie trafnie określić charakter problemu, jego skalę oraz podjąć 

adekwatne środki zaradcze.  

 

 Podstawą opracowania i realizacji Miejsko - Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii są następujące akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 

2050 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r., poz.1956). 

 

II. CELE MIEJSKO - GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII 

 

Głównym celem Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest 

ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów społecznych                        

i zdrowotnych, jak również podniesienie świadomości społeczeństwa o zagrożeniach 

związanych  z narkomanią i niwelowane istniejących problemów. 

 

 W zakresie przeciwdziałania narkomanii Miasto i Gmina Mordy prowadzi profilaktyczną 

działalności informacyjną, edukacyjną i wychowawczą skierowaną do dzieci i młodzieży i ich 
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rodzin oraz edukację publiczną, skierowaną do przedstawicieli różnych zawodów, instytucji,    

a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na 

prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi oraz 

promowanie zdrowego stylu życia. 

 

 Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy, a w szczególności: 

1) dzieci i młodzież zagrożona uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzice, 

opiekunowie i nauczyciele,  

2) rodziny osób dotkniętych problemem narkomanii 

3) osoby dorosłe zagrożone uzależnieniem od substancji psychoaktywnych,  

4) osoby współuzależnione,  

5) osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych. 

 

Podczas planowania, a następnie realizowania działań profilaktycznych, szczególna 

uwaga kierowana jest na dzieci i młodzież. Obecnie wszystkie placówki oświatowe działające 

na terenie Miasta i Gminy Mordy, realizują zadania prewencyjne, dotyczące zapobiegania 

problemom społecznym, w oparciu o szkolne programy profilaktyczne, zgodnie w wymogami 

ustawy o systemie oświatowym. Zgodnie z tymi programami szkoły prowadzą działalność 

wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną skierowaną do dzieci i młodzieży. 

W szkołach realizowane są pogadanki oraz spotkania z psychologami i pedagogami, policją,                 

a także prowadzane są warsztaty, mające na celu uzmysłowić dzieciom jakie skutki                                    

i konsekwencje niesie ze sobą zażywanie środków psychoaktywnych.  

 

III. ZADANIA  MIEJSKO - GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

Zadaniem Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest 

ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych                                

i zdrowotnych. Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii należy do zadań własnych gminy 

obejmujących: 

 

1. Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych                            

i zagrożonych uzależnieniom: 

a) prowadzenie działania Punktu informacyjno - konsultacyjnego dla osób uzależnionych 

i ich rodzin, 

b) udzielania rodzinom wsparcia psychologicznego i pomocy terapeutycznej, 

c) udzielanie informacji dot. możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom 

uzależnionym. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej: 

a) udzielanie porad i pomocy psychologicznej w punkcie informacyjno - konsultacyjnym. 
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3. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci, młodzieży i rodziców: 

a) prowadzenie w szkołach podstawowych programów oraz warsztatów profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieży, 

b) organizowanie i współfinansowanie imprez kulturalnych i akcji profilaktycznych  

(festyny, koncerty, spektakle teatralne) dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii, 

c) przygotowanie, zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych 

dotyczących problemów narkomanii dla uczniów, 

d) wspieranie działań profilaktycznych, polegających na organizowaniu zajęć 

pozalekcyjnych, sportowych dla dzieci i młodzieży oraz konkursów promujących zdrowy 

styl życia, bez narkotyków oraz środków odurzających,  

e) zintegrowanie działań profilaktycznych - wsparcie finansowe i merytoryczne 

programów profilaktycznych adresowanych do młodzieży, rodziców i nauczycieli, 

f) upowszechnianie informacji edukacyjnych na temat działań profilaktycznych np.                  

o przeciwdziałaniu używania środków odurzających, 

g) rozwijanie wśród rodziców umiejętności nawiązywania z dziećmi rozmów na temat 

narkotyków, ich szkodliwości oraz skutków jakie niesie ich zażywanie – szkolenie dla 

rodziców w trakcie wywiadówek, 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych  

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

a)    wspieranie finansowe działań mających na celu rozwiązywanie problemów 

narkotykowych, 

b)    współpraca z Policją, M-GOPS, szkołami, przedstawicielami służby zdrowia                    

w zakresie działań dotyczących przeciwdziałania narkomanii, 

c)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, wymiana informacji, promowanie 

działań profilaktycznych oraz prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych 

dotyczących strategii profilaktyki. 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego 

a) współpraca z pracownikami socjalnymi, pracownikami służby zdrowia. 

 

IV. SPOSÓB REALIZACJI MIEJSKO - GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NAROMANII 

 

Miejsko – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest realizowany przez Miejsko – 

Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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V. ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA MIEJSKO - GMINNEGO 

PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

1. Środki finansowe niezbędne do realizacji Miejsko - Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok pochodzą z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu lub 

poza miejscem sprzedaży. 

 

2. Środki finansowe pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych niewykorzystane w bieżącym roku budżetowym nie wygasają z upływem 

tego roku i zostaną przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację „Miejsko - 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ".  

 

VI. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIEJSKO - 

GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 

2022 ROK 

 

 

REALIZACJA ZADAŃ 
TERMIN 

REALIZACJI 
KWOTA ( zł ) 

 

I. Edukacja dotycząca profilaktyki 

uzależnień od środków zmieniających 

świadomość: 

1. spektakle  teatralne, 

2. konkursy, 

3. warsztaty. 

ROK 2022 

 

1  500,00 zł 

 

500,00 zł 

500,00 zł 

500,00 zł 

II. Zakup materiałów dydaktycznych ROK 2022 1 500,00 zł 

 

RAZEM:  3 000,00 zł 
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