
    Uchwała Nr XXXVIII/380/10 

  Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 29 stycznia 2010 r. 
 
 
 

 

w   sprawie   przyjęcia   raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego 

Programu   Przeciwdziałania   Narkomanii   w   2009 r. 
 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.) – Rada Miejska  

w Rymanowie 
 

         u c h w a l a ,   c o   n a s t ę p u j e : 
 

      § 1 

 

Przyjmuje się raport Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 
 

      § 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik  

        do Uchwały Nr XXXVIII/380/10 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

        z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 

 

Raport 

z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów 

za 2009 r. 

 
 

I.     Podstawa prawna 

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii art. 11 

ust. 1 organ wykonawczy samorządu gminy winien sporządzić raport z wykonania w danym 

roku GPPN i przedłożyć go radzie gminy, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po 

roku, którego dotyczy raport. 

 

II.     Wstęp 

Zjawisko narkomanii ma charakter procesu – postępuje, ewoluuje i odznacza się 

zróżnicowaną dynamiką. Dzisiaj narkomania to nie tylko subkultura, a wręcz moda 

narkotykowa, która przebiega zgodnie z zachodzącymi w niej trendami. Młodzi ludzie 

swobodnie dokonują wyborów pomiędzy alkoholem, nikotyną, a narkotykami. Znawcy 

tematu od wielu lat przestrzegali, że czeka nas eksplozja narkotyczna. Wraz z otwarciem 

granic polska narkomania zaczęła się upodabniać do światowych standardów. Im więcej 

narkotyków na rynku, tym więcej ich konsumentów. Im więcej konsumentów, tym większa 

liczba narkomanów. Narkomania to nie tylko problem wielkich miast. Narkotyki docierają do 

małych miasteczek i wsi. Występują różne natężenia w poszczególnych regionach kraju. 

Region województwa podkarpackiego i powiatu krośnieńskiego zaliczany jest do 

jednego z najbardziej bezpiecznych. 

Koszty leczenia i resocjalizacji narkomanów są wielokrotnie wyższe niż środki 

finansowe zaangażowane w profilaktykę. 

 

III. Raport 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok uchwalony został przez 

Radę Miejską w Rymanowie Uchwałą Nr XXV/233/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku 

Raport, stanowiący sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii ma charakter zapoznawczy, opisuje w skrócie problematykę narkomanii oraz 

prowadzone działania profilaktyczne.  

Na terenie gminy Rymanów nie odnotowano w ostatnim czasie rodzin z problemem 

narkomanii. 

Z informacji uzyskanych z Komisariatu Policji w Rymanowie wynika, że na terenie 

Gminy Rymanów odnotowano w 2009 roku 3 przypadki posiadania narkotyków na terenie 

naszej gminy.  

W szkołach  nie odnotowano przypadków zażywania bądź rozprowadzania 

narkotyków.   



 

IV. Postawy wobec narkomanii 

Sami narkomanii i ich rodzice, nauczyciele na temat narkotyków ciągle wiedzą za 

mało, ciągle jeszcze popularny jest schemat wypierania się w/g schematu – to nas nie 

dotyczy. 

Generalnie uczniowie szkół w badaniach ogólnopolskich uważają stosowanie 

wszelkiego rodzaju używek za szkodliwe. Za najbardziej szkodliwe uznawane są narkotyki, a 

za najmniej szkodliwy alkohol. 

Postawy wobec narkomanów zdecydowanie stają się coraz bardziej liberalne. Zdaniem 

specjalistów coraz większa część społeczeństwa zaczyna postrzegać narkomana, jako osobę 

chorą, wymagającą konkretnego leczenia. 

 

V. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Zadania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rymanów w 2009 r. 

koncentrowały się na działaniach profilaktycznych. Program powyższy realizowany był 

w korelacji z innymi programami profilaktycznymi, w których omawia się również 

problematykę innych uzależnień.  

Najważniejsze zadania realizowane w zakresie przeciwdziałania narkomanii to: 

 zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych dysfunkcjami 

społecznymi, 

 realizacja programów profilaktycznych m.in. „Ja wybieram” oraz „Spójrz inaczej”, 

 organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, muzycznych i teatralnych promujących 

alternatywny sposób spędzania czasu wolnego m.in. dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, 

 wspieranie finansowe organizacji pozarządowych i instytucji kościelnych w realizacji 

programów profilaktycznych. 

 

Na realizację zadań w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono 

środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w wysokości 10 tys. PLN. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


