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Uchwała Nr XLVI / 242 /2014                                                         

  Rady Miasta w Brzezinach  

  z dnia 24  stycznia 2014 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2014 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) oraz art.10 ust.1, ust. 2  

i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 124) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

§1 Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014  

        w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§ 3  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzezinach.  

 

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia  

      2014 r. 

 

 

 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta                                                      

 

                                                                                       Zbigniew Bączyński 
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                                                                                                                  Załącznik do uchwały Nr XLVI/242/2014                                                                                                                                                                             
                                                                                             Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 
                                                                                             w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu                                                                                                          
                                                                                             Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014r.  

 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 r. 
                                                             
 
                                                                                                                               

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, zwany dalej Programem, reguluje 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii na terenie 

Miasta Brzeziny  

 

 

I. Analiza problemu narkomanii w Brzezinach 

 

Poniżej przedstawiono wybrane wyniki raportu z badania pt.„Picie alkoholu i używanie 

narkotyków przez młodzież szkolną na terenie województwa łódzkiego”  

Badanie wykonane na zlecenie: Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

Badanie wykonane przez: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego w Warszawie. 

W 2011 r. zrealizowano kolejną (piątą) ogólnopolską edycję badań ESPAD (wyniki szóstej 

edycji są jeszcze nie dostępne).  Raport prezentuje wyniki badania ESPAD zrealizowanego 

na terenie województwa łódzkiego. 

 

Rozpowszechnienie używania dopalaczy 

Jak wynika z zebranych danych, w klasach trzecich gimnazjum w życiu dopalaczy używało 

17% chłopców i 12,3% dziewcząt. W klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych po 

dopalacze przynajmniej raz sięgnęło 29,9% chłopców i istotnie mniej – 15,5% dziewcząt.  

W ostatnim roku tego typu substancji używało 9,1% chłopców i 7,5% dziewcząt z gimnazjum. 

W szkołach ponadgimnazjalnych odsetek używających chłopców był istotnie wyższy  

i kształtował się na poziomie: 16, 5% , zaś w grupie dziewcząt podobny -8,6%. 

 

Rozpowszechnienie używania marihuany lub haszyszu 

Wśród uczniów trzecich klas gimnazjum przynajmniej raz w życiu palił marihuanę lub 

haszysz co czwarty chłopiec (26,5%) i niemal co piąta dziewczyna (18,1%). Stwierdzona 

różnica jest istotna statystycznie (p<0,01). W przypadku uczniów klas drugich odsetek 

używających zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt był wyższy, odnotowano wyraźny 

wzrost w przypadku chłopców (do 45,2%, wśród dziewcząt do 28,3%). Częściej do 

doświadczeń z marihuaną przyznawali się chłopcy.  

Analiza odsetków uczniów używających marihuany lub haszyszu w ciągu roku 

poprzedzającego badanie wskazuje, że w klasach trzecich takie doświadczenie miał niemal 

co czwarty uczeń (22,7%) i co ósma uczennica (12,9%). Natomiast w klasach drugich ponad 

1/3 chłopców (37,5%) i co piąta dziewczyna (19,6%). W obu rocznikach odnotowano istotne 

różnice pomiędzy płciami. Tu także częściej po marihuanę/haszysz sięgali chłopcy. 

W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie marihuany używało 13,5% uczniów i 4,4% 

uczennic z klas trzecich, a w klasach drugich 17,5% uczniów i 8,9 % uczennic. 
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Ocena dostępności marihuany lub haszyszu ( konopi) 

O ile alkohol i papierosy to substancje legalne, o tyle zarówno marihuana lub haszysz jak  

i narkotyki twarde maja charakter substancji nielegalnych. Pomimo to badani uczniowie 

często deklarują, że zdobycie takiej substancji jak marihuana nie sprawiłoby im trudności. W 

klasach trzecich 37,5% uczniów uznało, że jest to łatwe, natomiast klasach drugich szkół 

ponadgimnazjalnych taką opinię wyraziła ponad połowa badanych (51,1%). 

Za trudne zdobycie marihuany lub haszyszu uznało 28,2% trzecioklasistów (ponad co 

czwarty) i niższy odsetek uczniów starszych – 25,0% (co czwarty). Częściej gimnazjaliści 

deklarowali że zdobycie marihuany byłoby dla nich niemożliwe – 19,4% (8,0% PG). 

 

 Dane ze Szpitala Powiatowego w Brzezinach- Poradni Leczenia Uzależnień 

W 2013 roku było 6 pacjentów z terenu Miasta Brzeziny, u których stwierdzono 

współistniejące z nadużywaniem alkoholu objawy uzależnienie od środków psychoaktywnych 

( marihuana, dopalacze). 

 

II. Założenia Programu 

1.Ustala się następujące główne cele i zadania Programu: 

1) Zapobieganie i minimalizowanie problemów społecznych oraz zdrowotnych związanych 

z narkomanią; 

2) Zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących zjawiska narkomanii w mieście Brzeziny. 

 

2. Ustala się następujące szczegółowe zadania Programu i planowane do realizacji 

działania: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, poprzez: 

a) prowadzenie poradnictwa dla osób eksperymentujących, uzależnionych oraz 

używających narkotyków w sposób szkodliwy, 

b) upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych 

oraz używających narkotyków w sposób szkodliwy. 

 

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

psychospołecznej i prawnej, poprzez: 

a) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin, które pod kierunkiem terapeuty uczą się radzić 

sobie z uzależnieniem występującym w rodzinie, 

b) wspieranie instytucji zajmujących się pierwszą interwencją w problemach 

narkotykowych, 

c) wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej skierowanej do 

rodzin, w których występuje problem uzależnień. 

 

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, poprzez: 

a) wspieranie programów, skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka: zagrożonych 

       demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi,  
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b) wspieranie szkolnych programów profilaktyki w zakresie działań ukierunkowanych na 

przeciwdziałanie narkomanii,                            

c) wspieranie realizacji programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, w 

szkołach i innych placówkach,        

d) wzbogacenie oferty pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży,                                                                                                                                                          

e) wspieranie działalności profilaktyczno – wychowawczej świetlic, w tym świetlic  

z programem zajęć korekcyjnych, 

f) organizowanie i udział w profilaktycznych kampaniach edukacyjnych, happeningu, 

dotyczących promocji zdrowia, przeciwdziałania narkomanii.                                                                  

 

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii, poprzez: 

a) organizowanie spotkań, konferencji i debat sprzyjających zawiązywaniu lokalnej koalicji 

w celu przeciwdziałania narkomanii,                                               

b) organizowanie szkoleń i spotkań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości 

dotyczącej problemów narkotykowych i mechanizmów uzależnienia, w tym wspieranie 

wczesnej interwencji,  

 

5) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego, poprzez: 

a) organizowanie zajęć (indywidualnych lub grupowych) ukierunkowanych na zmianę 

nawyków zachowania, które mogą utrudniać reintegrację społeczną. 

 

II. Monitoring, ewaluacja, finansowanie i realizatorzy Programu 

1. Program podlega rocznej ewaluacji poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji 

zadań wynikających z Programu merytorycznej komisji Rady Miasta w Brzezinach. 

2.  Wskaźniki realizacji Programu: Ilość wykonanych działań i osób uczestniczących.  

3.  Burmistrz Miasta Brzeziny sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu 

poprzez Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, który koordynuje i monitoruje realizację programu. 

4. Zadania Programu finansowane będą ze środków pochodzących z opłat z 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.                                           

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Programie              – 5.000, zł 

5. Realizacja zadań ujętych w Programie będzie następowała poprzez: 

1)  zlecanie realizacji zadań szkołom prowadzonym przez Miasto; 

2)  zakup usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych; 

3)  współpracę z Powiatowa Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Brzezinach, 

Komendą Powiatową Policji w Brzezinach i innymi instytucjami. 

6. Realizatorzy Programu: Miasto Brzeziny, Miejska Komisja Rozwiązywania  

          Problemów Alkoholowych, MOPS w Brzezinach, Szkoły podstawowe, Gimnazjum.  
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                                                                                                    Załącznik do Miejskiego  

                                                                                                    Programu  Przeciwdziałania  

                                                                                                    Narkomanii na rok 2014. 

 

 

 

         Preliminarz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 

 

 
 
 

                                                                   
 

§85153  Zwalczanie narkomanii 5.000, zł 

  

§4210 

 

 

§4300 

 

Zakup materiałów i wyposażenia 

  

 

Zakup usług pozostałych                      

 

2.000, zł 

 

 

    3.000,zł 

                     

 


