
UCHWAŁA  NR XXXIV/223/09 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 11 grudnia 2009 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata  

2010 – 2011. 

 

 

 

       Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i  Nr 120, poz. 826, z 2007 
r. Nr 7, poz. 48 i  Nr 82, poz. 558 oraz z 2009 r. Nr  18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 
817 i  Nr 98, poz. 817) uchwala się, co następuje: 
 

 

       § 1. Przyjmuje się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii  na lata  2010 – 2011 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

       § 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

       § 3.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                   Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Załącznik do uchwały  
nr XXXIV/223/09 
Rady Miejskiej ChełmŜy 

                                                                                                                    z dnia 11 grudnia 2009 r. 
 
 

Miejski Program 
Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2010-2011  
 
 
 
 
 
 
 
I. Wprowadzenie 
 
      Narkomania jest problemem społecznym i przynosi wielowymiarowe 
zagroŜenie w sferze Ŝycia społecznego i zdrowotnego. Wiadomo jest 
powszechnie, Ŝe wielu młodych ludzi, a nawet dzieci sięga po narkotyki. 
Dlatego konieczne jest podjęcie działań zmierzających do edukacji młodych 
ludzi w zakresie szkodliwości zaŜywania narkotyków. Niezbędne jest takŜe 
dotarcie do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców, nauczycieli, 
policjantów, terapeutów, aby w zakresie swoich kompetencji włączyli się do 
działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii. 
       
     Głównym celem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
zwanego dalej Programem jest ograniczenie uŜywania narkotyków oraz 
zminimalizowanie występujących z tym problemów społecznych poprzez 
szeroko rozumianą profilaktykę. Zadania ujęte w Programie ukierunkowane  są 
na rozwijanie i prowadzenie działalności informacyjnej, wychowawczej i 
edukacyjnej  promującej zdrowy styl Ŝycia. 
 
      Opracowanie  Programu Narkomanii poprzedziła diagnoza co do rozmiaru 
występowania narkomanii i jej przeciwdziałania  na terenie miasta ChełmŜy.  
Oceny występującego zjawiska dokonano na podstawie sprawozdania Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w ChełmŜy za rok 2008, 
informacji  Komisariatu  Policji  w  ChełmŜy o podjętych działaniach  w 2008 r.  
i w okresie 9 miesięcy 2009 r., w zakresie zwalczania i  przeciwdziałania 
narkomanii. 
 



 
II. Diagnoza problemu narkomanii  na tle  podjętych  działań w 2008 roku i  
     dziewięciu  miesiącach  2009 r. 
 
       Problem narkomanii dotyka mieszkańców  naszego miasta. Fakt zaŜywania  
narkotyków przez  młodzieŜ jest bardzo trudny do uchwycenia a objawy w 
pierwszej fazie nie są tak widoczne, jak to jest w przypadku np. alkoholu. 
Ciekawość i presja grupy rówieśniczej powoduje, Ŝe najczęściej  uczniowie w 
wieku 13 – 15 lat sięgają po środki psychoaktywne dostępne na rynku. 
Dopiero pojawiające się problemy wychowawcze, wagary, ucieczki z domu 
budzą uzasadniony niepokój rodziny lub  środowiska szkolnego. Najbardziej  
podatna na  zaŜywanie środków odurzających jest młodzieŜ w wieku 
gimnazjalnym.  
    Na podstawie przedłoŜonej  informacji  przez Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w 
ChełmŜy wynika, Ŝe  zjawisko narkomanii na terenie szkoły jest monitorowane 
w ramach działań profilaktycznych i przynosi ono zamierzony efekt. 
Prowadzone w okresie 2 lat wspólnie z  Komisariatem Policji akcje kontrolne  
nie stwierdziły posiadania przez uczniów gimnazjum   środków odurzających. 
Nie stwierdzono teŜ przypadku ucznia, który wymagałby leczenia z 
uzaleŜnienia od środków psychoaktywnych.  
    Skala występującego zjawiska w 2009 r  określona została  na podstawie  
przeprowadzonej ankiety wśród  153 uczniów Gimnazjum. Na jej podstawie 
moŜna  stwierdzić, Ŝe : 
 1) problem narkomanii występuje w  3 rodzinach, 
 2) młodzieŜ chce rozmawiać o narkotykach, ale  twierdzi  Ŝe takie rozmowy 
     pobudzają tylko ciekawość  i przynoszą skutek  odwrotny do zamierzonego, 
 3) panuje  pogląd  Ŝe  zaŜywanie  narkotyków jest  negatywnym zjawiskiem, 
     a ci którzy dali się namówić  Ŝałują tego bardzo, 
 4) do kontaktu z  narkotykami przyznało się 11 uczniów, kierowała nimi 
     zwykła ciekawość,  2 uczniów  stwierdziło, Ŝe im się  to spodobało,  
 5) z  propozycją  jednorazowego nabycia od  dilera   narkotyków   spotkało się 
     31 ankietowanych, natomiast   6  uczniów stwierdziło, Ŝe często spotykają 
     się  z taką propozycją, natomiast  116 uczniów  nigdy nie otrzymało takiej 
     propozycji, 
 6) uczniowie wskazali miejsca,w których  najczęściej spotkali się  z propozycją 
     nabycia  narkotyków, są to:  
     a)  teren miasta                     -  17 wskazań, 
     b)  imprezy u kolegi             -  16 wskazań, 
     c)  dyskoteka                        -  10 wskazań, 
     d)  teren szkoły                     -    9 wskazań. 
Zapewne skala problemu jest większa, gdyŜ  przedstawione  dane  dotyczą 
środowiska uczącej się  młodzieŜy na terenie  miasta ChełmŜy.  
 



      W ramach przeciwdziałania narkomanii od 2 lat funkcjonuje punkt 
konsultacyjno-informacyjny, w którym zatrudniony jest  terapeuta do spraw 
uzaleŜnień. Po porady  mogą zgłaszać się  wszystkie osoby, które dotknął 
problem uzaleŜnienia, w tym uzaleŜnienia od narkotyków. 
      W  2008 roku do Punktu zgłosiło się i uzyskało  pomoc  49 osób. W 
stosunku do 2 osób  zostały podjęte  działania  w kierunku  umieszczenia  w 
placówce leczniczej. Natomiast w  bieŜącym roku do  punktu zgłosiło się  25 
osób z problemami narkotykowymi, najczęściej  była  to młodzieŜ  szkolna, 
która szukała  pomocy dla swoich kolegów. W  związku z tym zostały  
uruchomione zajęcia  grupowe  mające na  celu  kształcenie umiejętności  
asertywnego  odmawiania   brania narkotyków. 
        Na podstawie informacji  otrzymanych z  Towarzystwa Powrót z „U” w 
Toruniu wynika, iŜ z terenu miasta ChełmŜy, co  roku  z  porad  prawnych, 
konsultacji i  pomocy działającej tam grupy wsparcia korzysta  kilka  osób. Są 
to członkowie rodzin, których dotknął problem narkomanii. 
     Poza tym takŜe rodzice  zwracają się o pomoc do pedagogów szkolnych oraz 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w ChełmŜy. 
      Z sygnałów jakie docierają z róŜnych źródeł wynika, Ŝe  istnieje teŜ  grupa 
młodzieŜy szkolnej odurzająca się róŜnego rodzaju środkami psychotropowymi. 
Są to w większości dzieci z rodzin patologicznych, biednych, którzy większość 
wolnego czasu spędzają bez naleŜytej opieki rodziców i skupiają się  w 
nieformalnych grupach rówieśniczych.  
      Natomiast na  podstawie informacji uzyskanej z Komisariatu Policji w 
ChełmŜy moŜna stwierdzić iŜ w naszym mieście występuje zagroŜenie 
przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji 
wykrywają sprawców tego rodzaju przestępstw, ujawniają i zabezpieczają 
posiadane środki narkotyczne, jak równieŜ starają się zapobiegać narkomanii.  
Prowadzone są pogadanki, rozmowy, spotkania z nauczycielami, pedagogami, 
uczniami i ich rodzicami na których poruszana jest tematyka przestępczości 
narkotykowej i narkomanii. Spotkania te mają przede wszystkim na celu 
szeroko rozumianą profilaktykę uzaleŜnień od środków narkotycznych. 
     W 2008 roku Komisariat Policji w ChełmŜy przeprowadził 7 postępowań 
przygotowawczych o przestępstwa określone w ustawie o przeciwdziałaniu 
narkomanii. W toku czynności słuŜbowych ujawniono i zabezpieczono 5,38  
grama substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz 121,21 grama 
środka odurzającego w postaci marihuany. Zatrzymano i przesłuchano w 
charakterze podejrzanego 11 osób. 
Natomiast w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia  30 września 2009 r. 
Komisariat Policji w ChełmŜy wszczął 9 postępowań przygotowawczych o 
przestępstwa określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Ujawniono i 
zabezpieczono 44,87 grama substancji psychotropowej w postaci amfetaminy 
oraz  241,44 grama środka odurzającego w postaci marihuany. Zarzuty z 



ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii postawiono dotychczas 10 osobom, w 
tym  1 osobie nieletniej. 
     Tak  więc, jak wynika z powyŜszego  problem przestępczości narkotykowej 
występuje na terenie miasta ChełmŜy.  
     Komisariat Policji w ChełmŜy podejmuje obecnie szereg czynności 
procesowych, a takŜe operacyjnych mających na celu jak najlepsze rozpoznanie 
i rozpracowanie elementu przestępczego, osób zajmujących się 
rozprowadzaniem i posiadających środki narkotyczne.  
     Adresatami Programu Narkomanii są wszyscy mieszkańcy ChełmŜy, 
których dotknął problem  uzaleŜnienia od narkotyków, w szczególności dzieci i 
młodzieŜ.  
 
III. Podstawowe cele Programu  Narkomanii: 
   1) promocja zdrowego trybu Ŝycia, kształtowanie postaw abstynenckich; 
   2) zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów związanych z zagroŜeniem  
       uŜywania substancji psychoaktywnych; 
   3) upowszechnianie informacji o problemach związanych z zagroŜeniem  
       uŜywania substancji psychoaktywnych; 
   4) prowadzenie działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem   
       profilaktyki szkolnej i rodzinnej. 
 
IV. Zadania do realizacji w ramach Programu  Narkomanii: 
       1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla  
  osób uzaleŜnionych i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem. 
           Zadanie to będzie realizowane poprzez: 
   1) upowszechnianie informacji dot. adresów instytucji i miejsc gdzie moŜna  
        skorzystać  z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych                     
        sytuacjach Ŝyciowych – informator, ulotki; 
   2) informowanie społeczności lokalnej o moŜliwościach podjęcia leczenia  
       odwykowego i uzyskaniu pomocy specjalistycznej w tym zakresie; 
   3) zapewnienie pomocy w dotarciu do placówek leczenia odwykowego w  
        zakładach opieki zdrowotnej na terenach gmin; 
   4) utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z poradnią uzaleŜnień oraz 
        ośrodkami terapeutycznymi. 
       2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, 
 pomocy psychospołecznej i prawnej. 
           Zadanie to będzie realizowane poprzez: 
  1) wspieranie punktu konsultacyjnego, zajmującego się informacją, pomocą 
      prawną oraz pierwszą interwencją w problemach narkotykowych; 
  2) prowadzenie grup wsparcia, zajęć terapeutycznych dla osób  
      uzaleŜnionych od środków psychotropowych i ich rodzin; 
  3) stałe współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  
      zapewnieniu niezbędnej pomocy materialnej osobom podejmującym  



      leczenie i wychodzącym z nałogu. 
      3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w 
szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla uczniów, a takŜe na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeuty- 
cznych. 
          Zadanie to będzie realizowane poprzez: 
  1) umoŜliwianie dzieciom i młodzieŜy twórczego, pozytywnego  
      zagospodarowania czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań pod  
      kierunkiem instruktorów i wychowawców; 
  2) wspieranie działalności kulturalnej i sportowej prowadzonej w połączeniu 
      z profilaktyką uzaleŜnień; 
  3) realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl Ŝycia na 
      terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych pracujących 
      na rzecz dzieci i młodzieŜy; 
  4) rozwijanie współpracy z Policją i StraŜą Miejską. 
     4.Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 
fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu problemów narkomanii. 
         Zadanie to będzie realizowane poprzez: 
  1) organizowanie spotkań sprzyjających lokalnej koalicji przeciw narkomanii; 
  2) wspieranie w zdobywaniu  odpowiednich kwalifikacji osób pracujących z 
      uzaleŜnionymi od środków psychotropowych; 
  3) wspieranie funkcjonowania placówek realizujących zadania z zakresu 
      przeciwdziałania narkomanii poprzez udostępnianie bazy lokalowej 
      będącej w posiadaniu gminy. 
     5. Pomoc społeczna osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób uzaleŜnionych 
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowis-
kiem lokalnym. 
         Zadanie to będzie realizowane poprzez: 
  1) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom uzaleŜnionym i 
      rodzinom osób uzaleŜnionych, dotkniętych ubóstwem; 
  2) organizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin ukierunkowanych na 
      zmianę nawyków zachowania, które mogą utrudniać reintegrację społeczną. 
 
V. Realizatorzy  Programu  Narkomanii: 
     1. Realizatorem  Programu Narkomanii jest Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współdziałająca z: 
  1) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 
  2) Komisariatem Policji; 
  3) StraŜą Miejską; 
  4) pedagogami szkolnymi i organizacjami pozarządowymi. 



    2. Przewodniczący MKRPA składa półroczne i roczne sprawozdanie z 
realizacji zadań określonych w niniejszym Programie. 
 
 
VI. Harmonogram zadań i  plan wydatków wynikający z Miejskiego Programu  
                                   do realizacji  w  2010  roku. 

 
 

Lp. 
 

Zadanie 
 

Plan 
wydatków na 

2010 
 
 
 

1. 
 
 

   2. 
 
 
   3. 

 
4. 
 

 
 

   5. 

 
 
 
Szkolenia i  kursy specjalistyczne dla członków MKRPA, 
pracowników  Urzędu Miasta, MOPS  i  StraŜy Miejskiej.  

 
Zatrudnianie terapeuty ds. uzaleŜnień od narkotyków, 
składka na ubezpieczenie. 
  
Zakup broszur, kaset video, fachowej prasy. 
 
Informowanie społeczeństwa poprzez lokalne media w 
zakresie lecznictwa odwykowego, porad prawnych i terapii 
członków rodzin osób uzaleŜnionych, 
 
Cykl imprez dot. uzaleŜnień organizowanych przez 
Stowarzyszenie „Wsparcie” i Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w ChełmŜy. 

 
 
 
 
         500 zł 
 
 
      7.800 zł 
 

 400 zł 
 

 
 

500 zł 
 
 

 
600 zł 

 
 

 

 Razem      9.800 zł 
 

 
 
 
 
 
 



 
U z a s a d n i e n i e 

do uchwały nr XXXIV/223/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 11 grudnia 
2009r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2010 – 2011. 
 
 
     Zgodnie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  
narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) przeciwdziałanie 
narkomanii naleŜy do zadań własnych gminy. Obejmuje ono  między innymi: 
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzaleŜnionych i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem; 
 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 młodzieŜy, w tym prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla uczniów. 

     W celu  realizacji  powyŜszych  zadań  Burmistrz  na  obowiązek opracować 
projekt  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii a rada gminy 
stosownie do  art. 10 ust. 3 wyŜej cytowanej ustawy uchwalić  ten Program. 
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 – 2011 zawiera 
szczegółowe  zadania  mające na  celu  przeciwdziałanie   narkomanii na 
terenie naszego miasta. 
      Program skierowany jest  do wszystkich osób  zagroŜonych  narkomanią   
i  uzaleŜnionych od narkotyków, w szczególności do dzieci i młodzieŜy. 
Dostosowany jest do specyfiki uzaleŜnień  występujących na terenie naszego 
miasta oraz wskazuje Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych jako realizatora Programu. 
    Zadania zawarte w Programie zostały skonsultowane i pozytywnie 
zaopiniowane przez  Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  
 
      
 
 
 
 


