
UCHWAŁA NR XXIV/265/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15  ustawy z dnia 8  marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019r, poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1  ustawy z dnia 29 lipca 2005r 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019r, poz. 852 z póź. zm.) oraz uchwałą nr II/15/18 Rady 
Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 listopada 2018r w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Rymanów na 2019 rok. 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się raport Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w 2019 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/265/2020 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

Raport 
z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów 

za 2019r 

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 

Polski model przeciwdziałania narkomanii ustanowiony Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii oparty 
jest na trzech wzajemnie uzupełniających się programach realizowanych na różnych poziomach 
administracji: rządowej, samorządu województwa i samorządu gminnego. Jednym z problemów 
społecznych występujących w naszym kraju są problemy związane z używaniem substancji 
psychoaktywnych. Wynika to z rozmiarów szkód jakie niesie za sobą używanie narkotyków w tym: szkód 
zdrowotnych, społecznych ekonomicznych. Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia promują 
działania zmierzające do upowszechniania zdrowego stylu życia, a jednym z jego elementów jest 
powstrzymanie się od nadużywania substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków. Osiągnięcie takiego 
celu jest możliwe jedynie poprzez ścisłą interdyscyplinarną współpracę i ścisłą koordynację działań wielu 
instytucji zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii. Warto dodać, że efektywne 
działania profilaktyczne zmierzające do ograniczania używania środków odurzających mogą wpływać 
korzystnie na szersze aspekty życia społecznego, zapobiegać przestępczości, chronić zdrowie, zapobiegać 
problemom szkolnym i rodzinnym. 

Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe w naszym kraju oraz 
psychospołeczne skutki skupione wokół tego są zagrożeniem, któremu należy zapobiegać. Problem ten 
dotyczy coraz młodszej grupy wiekowej. Używanie środków psychoaktywnych współegzystuje 
z destrukcyjnymi zachowaniami zagrażającymi zdrowiu i życiu, i przestało dotyczyć środowisk głęboko 
patologicznych i dużych skupisk miejskich. Migracje wewnątrz kraju i czasowe przemieszczanie się 
obywateli, a także coraz większy dostęp do wytworów techniki wpływa na dostępność środków 
psychoaktywnych także w naszym mieście. 

· Narkotyki budzą wśród młodzieży ciekawość, naturalną w wieku dojrzewania. 

·Młodzież dostrzega już istnienie narkotyków w swoim środowisku – co piąty uczeń obserwuje wokół 
siebie narkotyki i może być narażony na propozycję ich użycia lub zakupu. 

·Programy profilaktyczne powinny być kierowane do młodzieży w wieku dojrzewania, najlepiej 
w pierwszych klasach gimnazjalnych, celem dostarczenia rzetelnej wiedzy , jeszcze nie sfałszowanej 
informacjami ze świata narkomanii, 

·Istnieje duża potrzeba dyskusji na temat mitów ze świata narkotyków, gdyż młodzież chcąc zdobywać 
wiedzę ulega manipulacji dealerów; szczególny nacisk położyć na informacje z Internetu. 

·Problem narkotyków, narkomanii nie jest tak widoczny jak np. problem alkoholizmu; istnieje lęk, 
obawa przed tym problemem, wiele osób, instytucji nie chce dostrzegać tego problemu. 

·Zauważa się brak akceptacji dla działań profilaktycznych o charakterze czysto edukacyjnym, większa 
jest dla imprez, typu happeningi, mecze czy inne programy o charakterze długofalowym. 

Zadania w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej problematyki narkomanii korespondują ściśle 
z zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dlatego też 
część działań została ujęta w sprawozdaniu z realizacji w/w programu. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii obejmują: zwiększanie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkomanii, udzielanie rodzinom, w których 
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występuje ten problem, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą 
w rodzinie. Do zadań gminy należy również prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Chodzi 
tu np. o organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także podejmowanie działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych. 

Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane także do zwiększenia zainteresowania 
problematyką zapobiegania narkomanii poprzez wdrażanie gminnych i wojewódzkich programów 
przeciwdziałania narkomanii oraz do większej troski o jakość tych programów, w szczególności poprzez 
prowadzenie działań edukacyjnych (kampanii, konferencji, akcji) obejmujących problematykę 
narkomanii adresowanych do różnych grup społecznych. W tym przypadku chodzi o opracowywanie 
i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowego stylu życia 
wolnego od narkotyków. Koszty leczenia i resocjalizacji narkomanów są wielokrotnie wyższe niż środki 
finansowe zaangażowane w profilaktykę. 

III. Raport 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok uchwalony został przez Radę Miejską 
w Rymanowie Uchwałą nr II/15/18 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 listopada 2018r. 

Na realizację zadań w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki finansowe 
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowano 
10.000 złotych, a wykonano 7949,81 złotych. 

Raport, stanowiący sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ma 
charakter zapoznawczy, opisuje w skrócie problematykę narkomanii oraz prowadzone działania 
profilaktyczne. 

Do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie wpłynął w 2019r żaden 
wniosek o objęcie leczeniem odwykowym osoby podejrzanej o stosowanie narkotyków. 

W punkcie konsultacyjnym rodzice, którzy mają problemy z dziećmi eksperymentującymi ze środkami 
psychoaktywnymi mogą skorzystać z pomocy terapeuty. 

Z informacji uzyskanych z Komisariatu Policji w Rymanowie wynika, że w 2019 roku przeprowadził 
łącznie trzy postępowania przygotowawcze z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jedno postępowanie 
dotyczyło uprawy konopi indyjskich w miejscowości Wróblik Szlachecki, natomiast dwa pozostałe 
dotyczyły posiadania substancji psychoaktywnych oraz konopi indyjskich. Funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Rymanowie systematycznie przeprowadzali prelekcje w szkołach na terenie Gminy Rymanów, 
w trakcie których poruszane były kwestie związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz alkoholizmowi. 

Jak się okazuje według przeprowadzonej diagnozy wśród młodzieży na terenie Gminy Rymanów 
w 2018r zarówno w grupie gimnazjalistów, jak i uczniów szkoły podstawowej są osoby przyznające się 
do tego, że miały kontakt z narkotykami. Dodatkowo młodzi ludzie przyznają, że znają w swoim 
otoczeniu osoby, które „biorą” narkotyki – 11% uczniów szkoły podstawowej i 28% gimnazjalistów zna 
w swoim otoczeniu takich ludzi. 

IV.  Postawy wobec narkomanii 

Wiele badań wykazało, że współczesna młodzież eksperymentuje równolegle z różnymi substancjami 
psychoaktywnymi, zarówno legalnymi, jak i nielegalnymi. Substancje nielegalne wprawdzie nie są 
reklamowane wprost, jednak narkotykowe wizje i doznania są często obecne w kulturze masowej, przede 
wszystkim na forach internetowych adresowanych do młodzieży czy choćby w popularnych wśród 
młodzieży piosenkach. Konsumpcja narkotyków w młodym pokoleniu niestety wzrasta. Nadal, pomimo 
szeroko zakrojonych akcji informacyjnych, popularne wśród młodych ludzi są dopalacze. Dlatego należy 
działania profilaktyczne prowadzić już od pierwszych klas szkoły podstawowej. 

Mała wiedza na temat narkotyków występuje głównie u dzieci, rodziców ale również u nauczycieli. 
Problem ten jest minimalizowany, wręcz niedostrzegany przez rodziców a przez szkoły niejednokrotnie 
bagatelizowany. Rodzic niejednokrotnie nie umie rozmawiać z dzieckiem na temat narkotyków ponieważ 
bardzo mało wie na ten temat. Ponadto, pozostała część społeczności nie związana z wychowaniem dzieci 
posiadająca nikłą wiedzę na temat tego zjawiska niejednokrotnie kreuje opinię, zdanie w tej sprawie. 
Nasuwa się zatem potrzeba informowania ich o niebezpieczeństwach jakie wiążą się choćby 
jednorazowym zażywaniem narkotyków (zwłaszcza jeśli mowa o nadal „popularnych” wśród młodzieży 
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dopalaczach, co zresztą potwierdzają opinie naszych badanych). Potrzebę edukacji potęguje także fakt, że 
młodzi ludzie zgadzają się z nieprawdziwym podziałem narkotyków na tzw. „twarde” i „miękkie” – 22% 
uczniów szkoły podstawowej i 24% gimnazjalistów jest tego zdania. 

Szkolne programy wychowawcze i szkolne programy profilaktyczne przewidują działania wśród 
uczniów, nauczycieli i rodziców na rzecz wzrostu wiedzy i świadomości dotyczącej używania substancji 
psychoaktywnych (prelekcje, lekcje wychowawcze, programy profilaktyczne, plakaty, ulotki, filmy 
profilaktyczne, spotkania z ekspertami). 

Trzeba dodać, że działania profilaktyczne muszą mieć kompleksowy charakter i obejmować wszystkie 
grupy mieszkańców gminy, także dorosłych, a przede wszystkim rodziców. Bardzo ważne, by zachęcić 
ich do rozmów na temat uzależnień z młodzieżą i zapewnić im wsparcie merytoryczne. 

V.  Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Zadania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rymanów w 2019r 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: 

- organizowanie w środowiskach szkolnych różnorodnych form zajęć sportowych łączących profilaktykę 
z aktywnością zawodową, 

- realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny dzisiaj-szczęśliwy jutro” 

- 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. 

- wspieranie pomocą terapeutyczną osób z rodzin dysfunkcyjnych.
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