
 

 

UCHWAŁA Nr XXV/231/09 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 30 stycznia 2009 roku 

 

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z póź. zm.)  

Rada Miejska w Rymanowie  
 

u c h w a l a , co następuje:  

 

§ 1 

 

Przyjmuje się raport Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



       Załącznik do Uchwały Nr XXV/231/09. 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

       z dnia 30 stycznia 2009 roku. 

 

 

RAPORT 
Z WYKONANIA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

W GMINIE RYMANÓW ZA 2008 ROK 

 

I. Podstawa prawna. 

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

ust. 1 organ wykonawczy samorządu gminy zobowiązany jest sporządzić raport z 

wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 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. W ostatnich latach uzależnienie od środków odurzających uległo 

zasadniczym przemianom zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ilościowym. 

Współczesne rozmiary narkomanii sprawiają, że musi być ona oceniana i zwalczana jako 

jedna z najbardziej niebezpiecznych chorób cywilizacyjnych. 

 System środków i metod zmierzających do zwalczania i zapobiegania narkomanii 

określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ta 

informuje o możliwości dobrowolnego poddania się leczeniu i określa placówki mogące 

prowadzić leczenie i rehabilitacje osób uzależnionych.  

 Leczenie uzależnionych jest dobrowolne, sąd może jedynie w przypadku orzeczenia 

wobec sprawcy bezwzględnej kary pozbawienia wolności za przestępstwo pozostające w 

związku z używaniem narkotyku nakazać umieszczenie w odpowiednim zakładzie 

leczniczym na czas nie dłuższy niż dwa lata, a w przypadku pozytywnych wyników 

leczenia może orzec o odstąpieniu od wykonywania kary. 

 W Polsce istnieją organizacje, instytucje i grupy samopomocy, które udzielają pomocy 

osobom uzależnionym i współ-uzależnionym. Są to m.in.: MONAR, Polskie 

Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Pogotowie Makowe, Katolicki Ruch 

Antynarkotyczny. 

Leczenie narkomanii jest niezwykle trudne. Ocenia się, że szanse wyjścia z nałogu przy 

współcześnie stosowanych metodach terapeutycznych wahają się w granicach 8-12 %. 

 

III. Raport. 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok uchwalony został przez 

Radę Miejska w Rymanowie 21 grudnia 2007 roku. 

 Raport, stanowiący sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu 

Narkomanii ma charakter zapoznawczy, opisuje w skrócie problematykę narkomanii oraz 

prowadzone działanie profilaktyczne. 



 Z informacji, które uzyskano ze statystyk Komisariatu Policji w Rymanowie, wynika, 

że na terenie Gminy Rymanów odnotowano w 2008 roku 3 przypadki posiadania 

narkotyków przez osoby pełnoletnie, wobec których prowadzone było postępowanie 

karne i sądowe. 

 Poza ww. nie odnotowano przypadków rozprowadzania narkotyków na terenie Gminy 

Rymanów. 

 W szkołach prowadzonych przez samorząd gminny nie odnotowano przypadków 

zażywania bądź rozprowadzania narkotyków. Należy ciągle jednak być czujnym 

prowadzić szeroką działalność profilaktyczną, współpracować z instytucjami i 

organizacjami zajmującymi się tą problematyką, aby chronić przed zagrożeniem dzieci i 

młodzież. 

 

IV. Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Celem zasadniczym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest przede 

wszystkim realizacja programów profilaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych w szkołach. 

Dzięki temu kreuje się modę na zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych. Zajęcia 

pozalekcyjne dają możliwość alternatywnego spędzenia czasu wolnego. 

 Badania i analizy pokazują, że wiedza nie przekłada się na pożądane zachowanie 

młodych ludzi powstrzymujące od sięgania m.in. po narkotyki. 

Wiedza wspomagana przez różne formy spędzenia czasu wolnego daje szansę na 

skuteczne działanie profilaktyczne. 

 

V. Zadanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Zadania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rymanów w 2008 roku 

koncentrowały się na działaniach profilaktycznych. Program powyższy realizowany był w 

korelacji z innymi programami profilaktycznymi, w których porusza się 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”, 

- organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, muzycznych i teatralnych 

promujących alternatywny sposób spędzenia czasu wolnego m.in. dla dzieci i 

młodzieży z grup ryzyka 

- wspieranie finansowe organizacji pozarządowych i instytucji kościelnych w realizacji 

programów profilaktycznych. 

Na realizacje zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 

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

alkoholowych w wysokości 11.500 zł. 

 

          


