
UCHWAŁA Nr XXVIII/ 218 /09
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 13 stycznia 2009 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

Na  podstawie  art.  10  ust.  3  ustawy  z  29  lipca  2005  roku  o  przeciwdziałaniu 

narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.  Uchwala  się  ,,Gminny  Program Przeciwdziałania  Narkomanii”  na  rok  2009 w 

brzmieniu załączników nr1 i 2 do niniejszej uchwały,  będący częścią Strategii  Integracji i 

Polityki Społecznej Miasta i Gminy Wyrzysk.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXVIII/  218/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 stycznia 2009 
roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 
rok.

Przeciwdziałanie narkomani należy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 10 ust.1 

ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii.  Ustawa  w  przepisie  art.10  ust.3  wprowadza 

obowiązek uchwalania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2009 jest kontynuacją zadań 

realizowanych na terenie Gminy Wyrzysk w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku 

określa zadania  własne gminy jednocześnie precyzuje,  że będą one realizowane w postaci 

gminnego programu przyjmowanego przez Radę Miejską.

Ustawodawca nakłada na samorządy zadania z zakresu profilaktyki uzależnienia od 

środków  psychoaktywnych,  wskazuje  na  konieczność  współpracy  wszystkich  podmiotów 

działających  na  szczeblu  lokalnym  w  budowaniu  spójnej  strategii  przeciwdziałaniu 

narkomanii. Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy 

Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Zjawisko  narkomanii  w  Polsce  staje  się  jednym  z  poważniejszych  problemów 

społecznych.  Rośnie  liczba  osób  uzależnionych  od  substancji  psychoaktywnych.  Coraz 

łatwiejszy jest dostęp do narkotyków i bogatszy ich asortyment. W badaniach prowadzonych 

na terenie kraju stwierdzono , iż około 35 % dzieci i młodzieży przyznawało się do kontaktu 

z  narkotykami.  Niepokojąco  obserwuje  się  rosnące  zjawisko  obniżania  wieku  młodzieży 

sięgającej  po  substancje  psychoaktywne.  Wśród   tych  ,  którzy  mają  za  sobą  takie 

doświadczenia większość stanowią osoby, które co najwyżej eksperymentowały z marihuaną 

lub haszyszem. W grupie wiekowej 15 – 16 lat aż 22,4 % używało chociaż raz tych substancji 

a  w  grupie  17  -18  lat  aż  37,9  % miało  styczność  .  Na  drugim miejscu  pod  względem 

rozpowszechniania wśród substancji nielegalnych jest amfetamina – ok. 7,6 % wśród grupy 

młodszej i 11,9 % wśród grupy starszej używało tej substancji. Zarówno eksperymentowanie 



z substancjami nielegalnymi, jak ich okazjonalne używanie jest bardziej rozpowszechnione 

wśród chłopców niż wśród dziewcząt.

Narkomania  wiąże  się  z  zagrożeniami  dla  zdrowia  oraz  problemami  społecznymi, 

takimi jak: bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, przestępczość. Dotyka biednych i bogatych, 

niszczy człowieczeństwo,  zniewala,  izoluje,  a  w konsekwencji  pozbawia zdrowia i  życia. 

Konieczne są więc działania na rzecz przeciwdziałania zjawisku narkomanii.  

Z  informacji  uzyskanych  za  2008  r.  z  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej i  Komisariatu  Policji  w Wyrzysku,  wynika że brak jest zarejestrowanych osób 

dotkniętych problemem uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych. W 

szkołach prowadzona jest na bieżąco diagnoza problemu oparta na obserwacji i  rozmowie 

nauczycieli z uczniami.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


