
UCHWAŁA Nr XXXV / 172/2013 

Rady Gminy  Lubiewo 

 z dnia 25 stycznia  2013r. 

w sprawie: przyjęcia  Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w gminie 

Lubiewo  na rok 2013. 

 

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

( t.j Dz.U z 2012r.,poz. 124 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz.  

984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.  1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 

102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  

z 2006r.Nr 17, poz.128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007r.Nr 48, poz.327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 

1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157,poz.1241, z 

2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, 

Nr 134 poz. 777 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, oraz z 2012r.,poz. 567) Rada Gminy uchwala 

co następuje: 

 

  

§ 1. Przyjąć Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo na rok 2013 

stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubiewo. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na rok 2013r. oraz  

podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy 

 Lubiewo 

       /-/ Józef Pilarski 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii 

podjęcie uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest 

niezbędne w celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką narkomanii, które 

należą do zadań własnych gmin. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci 

gminnego programu uchwalonego przez Radę Gminy. 

 

 
                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

   Lubiewo 

         /-/ Józef Pilarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Załącznik Nr 1 
                                                                                                           do Uchwały Rady Gminy  Lubiewo  

                               Nr XXXV / 172 /2013 / 
                                     z dnia  25 stycznia 2013r. 
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IV.    Diagnoza lokalna. 
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i w Bysławiu. 

2) Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze.  

3) Szkoły na terenie Gminy. 

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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I . Wstęp 

Narkotyk to środek wywołujący uzależnienie. Należy przy tym pamiętać, iż 

pojęcie to obejmuje zarówno substancje uzależniające o działaniu pobudzającym, 

np. środki psychostymulujące (amfetamina, kokaina) jak i o działaniu silnie 

hamującym (np. barbiturany, benzodiazepiny, alkohole, w tym alkohol etylowy) a 

także środki psychodysleptyczne (halucynogenne, np. LSD-25, meskalina, 

psylocybina).  

Na zespół uzależnienia składają się takie zjawiska fizjologiczne, behawioralne i 

poznawcze, kiedy zachowania związane z używaniem substancji uzyskują wyraźną 

przewagę nad innymi, które były charakterystyczne dla danej osoby.  

Najistotniejsze cechy i objawy zespołu uzależnienia to:  

 silna potrzeba lub przymus używania substancji psychoaktywnej,  

 utrata samokontroli w używaniu substancji psychoaktywnej 

(niemożność przerwania przyjmowania, utrata kontroli dawek),  

 przyjmowanie substancji w celu uniknięcia objawów abstynencyjnych,   

 wystąpienie zespołu abstynencyjnego po przerwaniu przyjmowania 

substancji,  

 wzrost tolerancji ,  

 charakterystyczny indywidualny sposób używania substancji,  

 postępujące zaniedbywanie innych zainteresowań lub przyjemności na 

rzecz zdobywania i przyjmowania substancji uzależniającej,  

 zażywanie środka mimo wyraźnych szkód fizycznych, psychicznych, 

społecznych, o których wiadomo, że mają związek z przyjmowaniem 

środka.  

Najczęstszymi powodami sięgania u dzieci i młodzieży po narkotyki są:  

1. Ciekawość.  

2. Presja kolegów i koleżanek.  

3. Aspirowanie do dorosłości.  

4. Niezadowolenie z siebie i swojego życia.  



5. Konflikty i napięcia wewnętrzne.  

6. Problemy w szkole lub w domu.  

7. Robienie na przekór dorosłym.  

8. Brak atrakcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu 

Możemy wyróżnić trzy stany uzależnienia: 

 Psychiczne 

- to potrzeba, pragnienie przyjmowania danej substancji. Pragnienie może 

mieć charakter przymusu i często jest najsilniejszym czynnikiem prowadzącym 

do powtórnego przyjmowania substancji psychoaktywnych. Często 

odstawienie narkotyku powoduje objawy złego samopoczucia i lęki. 

 Fizyczne 

- to wynik adaptacji ośrodkowego układu nerwowego do danej substancji 

psychoaktywnej. Uzależnienie fizyczne wywołuje przyjmowanie opiatów, 

barbituranów. Odstawienie tych środków wywołuje objawy łaknienia 

 Społeczne 

- jest to uzależnienie od ludzi, miejsc, grup społecznych. Wywołują go 

wszystkie narkotyki. Nagłe odstawienie środków psychoaktywnych wywołuje 

wystąpienie zespołu abstynencyjnego, będącego grupą objawów o zmiennym 

przebiegu i nasileniu. Pojawienie się objawów i przebieg zespołu 

abstynencyjnego są ograniczone w czasie i zależą od typu substancji 

psychoaktywnej oraz dawki stosowanej bezpośrednio przed  zaniechaniem lub 

ograniczeniem przyjmowania środka. 

Charakterystyczną cechą przeważającej części środków odurzających jest 

uodpornienie się organizmu na ich działanie. Ta nabyta odporność nosi  nazwę 

tolerancji. Powoduje ona konieczność przyjmowania coraz większych dawek dla 

uzyskania takich samych efektów Z czasem organizm domaga się ilości narkotyków 

wielokrotnie przekraczających dawkę śmiertelną.  



Możemy wyróżnić cztery fazy uzależnienia:  

I FAZA - eksperymentalna    

- biorę zawsze w grupie, przyjemne doznania, zadowolenie, euforia, poczucie kontroli  

 

Postawa: NIE ROBIĘ TEGO  

II FAZA - przyjemność ze stanu odurzenia 

- branie coraz częściej  w grupie  

Postawa: NIE ROBIĘ NIC ZŁEGO  

III FAZA - najważniejsze to być na haju za wszelką cenę 

- codzienne lub bardzo częste odurzanie się, ogólne pogorszenie zdrowia ,objawy po 

odstawieniu narkotyku  

Postawa:  

 NIE ROBIĘ NIC, CO BY MI SZKODZIŁO  

 MOGĘ PRZESTAĆ KIEDY ZECHCĘ  

 NIE HANDLUJE NARKOTYKAMI, KUPUJĘ TYLKO DLA SIEBIE  

 KRADNĘ PIENIĄDZE TYLKO RODZICOM  

IV FAZA - biorę narkotyki żeby czuć się normalnie  

- całkowite wyniszczenie organizmu (psychozy narkotyczne), chroniczny kaszel, 

częste kłopoty z policją, wybuchy wściekłości, agresja wobec najbliższych, 

chroniczne depresje, wymuszające przyjmowanie narkotyku, normalne 

samopoczucie tylko po wzięciu narkotyku, paranoje narkotyczne, myśli samobójcze  

  Konsekwencje uzależnienia mogą zatem okazać się niezwykle tragiczne. 

Pozostaje mieć jeszcze nadzieję, że uświadamianie dzieci i młodzieży w kwestii 

zagrożeń, jakie niesie branie narkotyków, przyniesie pozytywne skutki, a sprzedawcy 

śmiercionośnych proszków, tabletek, substancji zaprzestaną pazernego, bazującego 

na ludzkich słabościach handlu.  



Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem 

hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za niekorzystne i 

dolegliwe społecznie. 

 

                II. Podstawy prawne programu. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest dokumentem obowiązkowo 

uchwalanym corocznie przez Radę Gminy na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 

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

Uchwalony program uwzględnia kierunki działań gminy wynikające z Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016.   

Zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy  

w zakresie przeciwdziałania narkomanii należy w szczególności: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  

dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 

sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, 

5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie  

ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej  

i kontraktu socjalnego. 

 

II. Cele programu. 

Podstawowe cele programu to ograniczenie używania narkotyków oraz związanych 

z tym problemów, edukowanie społeczeństwa, głównie młodzieży o szkodliwości 

zażywania narkotyków. 



Cele te realizowane będą poprzez: 

 Podnoszenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń 

zdrowotnych i społecznych wynikających z używania narkotyków. 

 Kształtowanie racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji 

odurzających wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Wspieranie programów w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i 

młodzieży stanowiącymi alternatywę wobec używania narkotyków. 

III. Diagnoza lokalna  

Badania zostały przeprowadzone przez Studium Diagnozy i Profilaktyki w Krakowie 

wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Dzieci i młodzież a substancje psychoaktywne 
 

Badanie miało na celu analizę stopnia używania substancji psychoaktywnych 

przez dzieci i młodzież. Analiza dotyczyła rozpowszechnienia palenia papierosów, 

picia alkoholu oraz zażywania narkotyków, a także okoliczności towarzyszących tym 

zachowaniom i postaw wobec substancji psychoaktywnych. Nasilenie wymienionych 

zjawisk w poszczególnych grupach wiekowych na terenie gminy Lubiewo ilustruje 

poniższa tabela: 

 

Tabela 6. Nasilenie określonych problemów społecznych w poszczególnych 
grupach wiekowych. 

Problem 
społeczny 

Szkoły Podstawowe Gimnazjum 

N % N % 

Picie alkoholu 10 26 89 79 

Palenie 
papierosów 

5 16 41 37 

Używanie 
narkotyków 

0 0 4 3,5 

N – ilość badanych 

 

Z otrzymanych rezultatów wynika, że wraz z wiekiem rośnie odsetek osób 

sięgających po wybrane rodzaje substancji psychoaktywnych. Do picia alkoholu 

przyznaje się 10 % uczniów szkół podstawowych oraz 79 % gimnazjalistów. Wyniki 

są zgodne z najnowszymi sondażami publikowanymi przez CBOS, wskazującymi 

alkohol jako środek psychoaktywny najbardziej rozpowszechniony wśród młodych 

ludzi w porównaniu z papierosami i narkotykami. Znacznie rozpowszechnione w 

gminie Lubiewo jest również palenie papierosów – w grupie uczniów szkół 



gimnazjalnych wyniosło 37%. Rezultaty są zgodne z wynikami ogólnopolskich 

sondaży, wskazującymi na spadek popularności papierosów w grupie młodzieży i 

wzrost odsetka osób niepalących. W sondażu przeprowadzony w 2008 roku przez 

KBPN jedynie 38% młodych ludzi zadeklarowało palenie papierosów. Wyniki badań 

wskazują na niewielki odsetek młodych osób sięgających po substancje odurzające. 

Badania prowadzone w Polsce co kilka lat wskazują na obniżanie się problemu 

narkotykowego wśród młodych ludzi. Sondaż KBPN z 2008 roku określił ilość 

młodych ludzi mających kontakty z narkotykami na poziomie 15%. Otrzymane wyniki 

byłyby więc znacznie niższe niż te uzyskane w sondażach ogólnopolskich. W 

następnej kolejności zostaną dokładnie przeanalizowane formy używania przez 

młodych ludzi substancji psychoaktywnych oraz okoliczności, w jakich mają one 

miejsce. 

Przeprowadzone badania wykazują, że żaden uczeń szkół podstawowych nie miał 

kontaktu z narkotykami, zaś zaledwie czterech uczniów gimnazjum (sami chłopcy) 

mieli doświadczenia z zażywaniem substancji psychoaktywnych. W przypadku 

gimnazjalistów wiek inicjacji narkotykowej wyniósł 14,5 lat. Na podstawie uzyskanych 

wyników można stwierdzić, że zjawisko zażywania narkotyków jest marginalne wśród 

młodych osób w gminie Lubiewo.  

 Problem zażywania narkotyków przez młodych ludzi widoczny jest również 

przy pytaniu o to, ile zna się osób zażywających narkotyki. W szkołach 

podstawowych 13,5% osób przyznało, że zna co najmniej jedną osobę używającą 

narkotyków. W szkołach gimnazjalnych w podobny sposób odpowiedziało 20% 

uczniów. Otrzymane rezultaty mogą potwierdzać informacje, że wraz ze wzrostem 

wieku młodzieży problem narkotykowy staje się coraz bardziej rozpowszechniony. 

Przedstawione wyniki sugerują, że w gminie Lubiewo jest on bardziej nasilony wśród 

uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych. 

 



 

 

 Jeżeli chodzi o dostęp do narkotyków wśród dzieci i młodzieży uczącej 

się, na poziomie szkoły podstawowej zaledwie 5% uczniów twierdzi, że zakup 

narkotyków byłby dla nich raczej łatwy. Opinia ta nie zwiększa się wraz z wiekiem – 

w gimnazjum również w ten sposób odpowiedziało 5% nastolatków, choć wśród 

gimnazjalistów 4% badanych stwierdziło, że zakup narkotyków byłby dla nich łatwy. 

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku alkoholu, dla uczniów szkół 

gimnazjalnych zakup substancji odurzających jest łatwiejszym zadaniem niż dla 

uczniów szkół podstawowych, którzy w większości określili je jako bardzo trudne.  

Najliczniejszy odsetek uczniów z gimnazjum wskazywał jednak, że narkotyki 

jest trudno kupić, jednak w sytuacji znajomości określonych osób jest to jak 

najbardziej możliwe. Wśród badanych sprawdzono czy wiedzą, u kogo kupić 

narkotyki. Twierdząco odpowiedziało na to pytanie 8% uczniów szkół podstawowych 

oraz 18% gimnazjalistów, co stanowiło dwukrotnie wyższy wynik niż w szkołach 

podstawowych. 

 

Tabela 13. Dostępność narkotyków w środowisku dzieci i młodzieży. 

Czy uważasz, że w 
Twoim środowisku 
kupić narkotyki jest? 

Szkoły Podstawowe Gimnazjum 

Bardzo trudno 66% 53% 

Trudno 8% 14% 

Trudno, ale jak się zna 
odpowiednie osoby to 
można 

8% 20% 

Raczej łatwo 5% 5% 

Łatwo 0% 4% 



Sprawdzono młodych ludzi w zakresie okoliczności pierwszego kontaktu z 

narkotykami. Wśród uczniów szkół podstawowych żadna osoba nie miała nigdy 

kontaktu z narkotykami. Spośród czterech gimnazjalistów przyznających się do 

kontaktu z narkotykami, tylko dwie osoby udzielały odpowiedzi na bardziej 

szczegółowe pytania dotyczące zażywania narkotyków. Dwie osoby z gimnazjum, 

które przyznały się do zażywania narkotyków, wskazały na boisko szkolne oraz 

spotkanie ze znajomymi jako miejsca pierwszego kontaktu z narkotykami. Uczniowie 

pytani byli również o przebywanie pod wpływem narkotyków na terenie szkoły. 

Przyznało się do tego jeden z uczniów gimnazjum, a zaprzeczył drugi. Jeżeli chodzi o 

inicjatywę pierwszego kontaktu z narkotykami, obu uczniów gimnazjum namówili do 

zażycia narkotyku znajomi. Gimnazjaliści ci odurzają się jedynie marihuaną, z tym, że 

jeden robi to okazjonalnie mniej niż pół roku, a drugi spróbował tylko raz. Fakt, że 

tylko czterech uczniów w grupie badanych miał kontakt z narkotykami, wskazuje, że 

problem z narkotykami jest nie jest poważny wśród młodych mieszkańców gminy 

Lubiewo. Zastanawiający jest jednak dość wysoko odsetek osób, które znają osoby 

odurzające się narkotykami w swoim najbliższym otoczeniu. 

Pozytywną informacją uzyskaną podczas badania są deklaracje większości 

uczniów, że nie sięgnęliby po narkotyki, nawet gdyby zdarzyła się ku temu okazja. W 

ten sposób odpowiadało 92% uczniów szkół podstawowych, 93,5% uczniów 

gimnazjów. Informacje te mogą świadczyć o wzroście świadomości związanej ze 

szkodliwością narkotyków oraz konsekwencjami ich zażywania wśród młodych ludzi. 

Uczniowie zostali również poproszeni o ocenę wiedzy i postaw swoich 

rodziców wobec narkotyków. W przeważającej części młodzi ludzie w gimnazjum 

ocenili wiedzę swoich rodziców o narkotykach jako średnią, odpowiedziało tak 49,5% 

gimnazjalistów. Interesujący jest fakt, że uczniowie szkół podstawowych w 49% 

uznali, że ich rodzice nie posiadają żadnej wiedzy w kwestii narkotyków. Być może 

niewielkie nasilenie problemu zażywania narkotyków w tej grupie wiekowej sprawia, 

że rodzice nie interesują się tym zagadnieniem bądź też takie sprawiają wrażenie 

wobec własnych dzieci.  

 



 

 

W przypadku pytania o reakcję rodziców na zażywanie narkotyków przez 

własne dzieci, większość uczniów wskazywała odpowiedzi sugerujące aktywną 

postawę krytyczną wobec takiego faktu i próbę znalezienia rozwiązania. Bardzo 

niewielki odsetek młodych ludzi był przekonany, że ich rodzice nie zareagowaliby na 

zażywanie prze nich narkotyków bądź też łatwo pogodzili się z takim faktem.  

Negatywne reakcje rodziców wobec zjawiska zażywania narkotyków przez 

dzieci mogą stanowić pozytywne modele dla młodych ludzi, kształtujące w nich 

właściwe postawy wobec substancji odurzających. Problemem jednak okazuje się 

umiejętność dostrzegania stanu dzieci przez rodziców, kiedy znajdują się one pod 

wpływem narkotyków. Uczniowie pytani o reakcję rodziców na zażycie przez nich 

substancji odurzających, najczęściej wskazywali, iż rodzice bądź opiekunowie nie 

zauważyli tego stanu. Takiej odpowiedzi udzielili wszyscy gimnazjaliści, którzy mieli 

kontakt z narkotykami. Zestawienie wyników dla tego zagadnienia przedstawione 

zostało w tabeli.  

Tabela. Postawy rodziców wobec zażywania narkotyków w oczach uczniów. 

Jak myślisz, jak 
zareagowaliby Twoi 
rodzice, gdyby 
dowiedzieli się, że 
zażywasz narkotyki? 

Szkoły podstawowe Gimnazjum 

Ukarali 44% 32% 

Próbowali pomóc 
znaleźć przyczynę 

36% 48% 

Pokrzyczeli i 
„odpuścili” 

6% 2% 

Zmartwiliby się 11% 17% 

Nic by nie zrobili 3% 1% 



Na podstawie badań wśród dorosłych mieszkańców stwierdzono, że temat 

narkotyków jest bliższy mężczyznom niż kobietom w gminie Lubiewo. Należy jednak 

zaznaczyć, że większość mieszkańców gminy nigdy nie zażywała narkotyków, a 

samo zdobycie narkotyków oceniają oni jako trudne, ale możliwe. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, dość umiarkowany w 

gminie Lubiewo  problem narkotyków, dotyczy on jednak głównie mężczyzn. Wiedzą 

oni, gdzie można nabyć używki, a w ich otoczeniu więcej jest osób używających 

narkotyki niż w środowisku kobiet. 7% badanych próbowało już narkotyków, co w 

porównaniu z analizami ogólnopolskimi jest nieco wyższym wskaźnikiem.  

Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano następujące wnioski: 

 

 Niepokojący jest względnie łatwy dostęp dzieci i młodzieży do substancji 

psychoaktywnych. Jego ograniczenie jest zadaniem leżącym w obowiązku 

osób dorosłych. 

 Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami 

psychoaktywnymi stwarzają wakacje, dlatego też dzieci w tym okresie 

powinny zostać otoczone szczególną uwagą opiekunów i uświadamiane w 

kwestii niebezpieczeństw, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu, 

narkotyków i paleniem papierosów. Niepokojąca jest informacja, że pierwszy 

kontakt uczniów szkół podstawowych z alkoholem lub papierosami miał 

miejsce w domu, co może świadczyć o przyzwoleniu na tego typu zachowania 

ze strony rodziców. 

 Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że rodzice często nie zauważają tego, 

że ich dzieci znajdują się pod wpływem alkoholu i narkotyków. Uzyskane 

wyniki powinny zaalarmować rodziców i opiekunów, aby poświęcali swoim 

dzieciom więcej uwagi i nie zapominali o odpowiedzialności, jaką za nie 

ponoszą. 

Przedstawione zjawiska potwierdzają konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży 

zajęć uczących konstruktywnego spędzania wolnego czasu i będącego alternatywą 

wobec sięgania po używki. Mogą to być zajęcia pozalekcyjne, zajęcia w świetlicach, 

zajęcia sportowe oraz wyjazdy na obozy. 



V. Analiza bazy i zasobów. 

1. Punkty konsultacyjne pomocy rodzinie ,,KROKUS” w Lubiewie i w Bysławiu. 

2. Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze.  

3. Świetlica środowiskowa w Suchej 

4. Świetlice w  sołectwach.  

5. Szkoły na terenie Gminy. 

6. Dom Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubiewie z filią w Bysławiu. 

7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Przychodnią Zdrowia w Lubiewie  

i w Bysławiu. 

Wyżej wymieniona baza realizuje zadania dotyczące profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz narkomanii. 

 

VI. Działania profilaktyczne w 2013 r. 

Działania profilaktyczne są  bardzo mocno powiązane z działalnością opisaną  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  

na rok 2013.  

Do zadań, których realizacja ma przeciwdziałać uzależnieniom od narkotyków 

należy: 

1. Finansowanie specjalisty terapii uzależnień oraz psychologa. 

2. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych 

z używaniem środków psychoaktywnych  i możliwości zapobiegania zjawisku 

narkomanii poprzez: 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkół podstawowych i 

gimnazjalnych, 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców. 

3. Finansowanie szkoleń, kursów , narad dla nauczycieli, dyrektorów szkół, 

pracowników socjalnych oraz członków gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych . 

4. Finansowanie programów profilaktycznych, konkursów w szkołach 

podstawowych i gimnazjach uwzględniających problematykę narkomanii.  



5. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma 

spędzenia wolnego czasu. 

6. Zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych 

informujących o szkodliwości środków i substancji. 

 

VII. Harmonogram zadań z zakresu Przeciwdziałaniu Narkomanii  

       w roku 2013. 

Lp. Zadania Kwota 

w zł 

1. Program 

edukacyjny 

dotyczący 

narkotyków w 

Zespole Szkół w 

Lubiewie. 

1500,00 

2. Wystawienie 

przedstawienia 

profilaktycznego 

pt. ,,Planety 

nadziei” 

2000,00 

3. Program 

profilaktyczny 

dotyczący 

profilaktyki 

antynarkotykowej 

w Zespole Szkół 

w Bysławiu 

1500,00 

 Razem 5000,00 

 

VIII. Realizatorzy Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii. 

1) Rada Gminy Lubiewo. 

2) Wójt Gminy Lubiewo. 



3) Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych. 

6) Placówki oświatowo – wychowawcze z terenu gminy. 

7) Dom Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubiewie z filią w Bysławiu. 

8) Komisariat Policji oraz sąd i prokuratura. 

9)  Środki masowego przekazu. 

10) Organizacje pozarządowe.  

11) Parafie na terenie gminy Lubiewo. 

12) Służba Zdrowia. 

 

IX. Postanowienia końcowe. 

1. Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii  

ma ścisły związek z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubiewo  

na rok 2013 

2. Finansowanie Programu Przeciwdziałania Narkomanii odbywać się będzie  

z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

3. Wójt Gminy składa każdego roku sprawozdanie Radzie Gminy z wykonania 

programu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lubiewo 

 

                                                                                    /-/ Józef Pilarski 


