
U C H W A Ł A   Nr VI/34/07 

Rady Gminy w Bogorii 

z dnia 02 marca 2007 roku 

 

 

w sprawie: przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r.                

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591     

z póź.zm.) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku                             

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn.zm.) 

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjąć raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

za 2006 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 

 
 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr VI/34/07 

 
  
 

Zjawisko narkomanii jest w dzisiejszych czasach jednym z najgroźniejszych                 
i najszybciej rozprzestrzeniającym się zagrożeniem dla człowieka. Ostatnie opublikowane 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego badania społeczne prowadzone 
przez rożne instytucje badawcze na terenie województwa świętokrzyskiego w latach 1999 – 
2004 wykazują wzrost popytu na środki odurzające, toksyczne i szkodliwe dla organizmu1.   
W latach  2000 – 2002 rozpoznano, że 30% młodzieży w wieku 15-18 lat zdradza 
zainteresowanie używaniem narkotyków, a 34,22% inicjowało różne środki psychotropowe     
i toksyczne. Na tle innych województw świętokrzyskie było na pierwszej pozycji, jeżeli 
chodzi o wzrost pacjentów pierwszorazowych (w okresie 2002-2003 wzrost o 40%). Taki sam 
obraz zaobserwowano w lecznictwie ambulatoryjnym. Analiza struktury wieku pacjentów 
leczonych w placówkach ambulatoryjnych dostrzeżono, że w latach 2002 – 2003 udział osób 
do 18 roku życia był większy niż w kraju i innych regionach. W populacji leczonych              
w placówkach stacjonarnych dominowały kobiety. W 2004 roku na ogólną liczbę zakażonych 
wirusem HIV – 7 osób, dwa zakażenia dotyczą narkomanów.  Od roku 1999 do 2004             
w województwie świętokrzyskim zaobserwowano ponad sześciokrotny wzrost liczby 
wykrywanych przestępstw narkotykowych. Wskaźniki osób skazanych prawomocnie przez 
sądy z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ogółem wzrosły w 2003 roku w odniesieniu      
do powiatów: Końskie, Opatów, Skarżysko – Kamienna, Staszów i Włoszczowa.  
 
 W związku ze wzrostem zjawiska narkomanii na terenie naszego województwa gminy 
zostały zobowiązane do utworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.  
Program został opracowany w oparciu o „Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii” z dnia 
19lipca 2005r. (Dz. U. nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) oraz „Krajowy program 
przeciwdziałania narkomanii na lata 2006 – 2010” (Dz. U. Nr 143 poz. 1033).  
 

„Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bogoria na rok 2006” został 
zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Bogorii Nr XXXII/288/06 z dnia 30 marca 2006 roku. 
Od 1 kwietnia 2006 roku był systematycznie realizowany.  
  
Głównym celem Programu było: 

• zmniejszenie problemu zażywania narkotyków i uzależnienia od nich; 
• ograniczenie negatywnych skutków narkomanii; 
• poszerzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie uzależnień. 

 
 

                                                 
1 Źródło: „Raport skrócony – województwo świętokrzyskie 2005”. 



Na terenie Gminy Bogoria w minionym roku nie zanotowano problemu zażywania       
i uzależnienia od narkotyków. W związku z tym działania wszystkich podmiotów zostały 
skierowane na  szeroko pojętą profilaktykę pierwszorzędową skierowaną głównie                 
do młodzieży szkolnej i rodziców. Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana jest do grupy 
niskiego ryzyka. Są to działania kierowane do ludzi zdrowych, wspomagające prawidłowe 
procesy rozwoju fizycznego i psychicznego. Ma ona na celu promocję zdrowego stylu życia 
oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. 
Ważne jest tu więc rozwijanie różnych umiejętności życiowych, prospołecznych, które 
pozwolą młodym ludziom radzić sobie z wymogami życia i emocjami. W realizacji zadań 
określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii współpracowano              
z następującymi instytucjami: 

• Policją 
• Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bogorii 
• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Staszowie 
• Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Staszowie 
• Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii 
• Publicznym Gimnazjum w Bogorii. 
 

Wyżej wymienione instytucje wspomagały osoby zaangażowane w realizację zadań poprzez 
udział w prelekcjach, pogadankach z nauczycielami, uczniami i rodzicami, szeroko pojętą 
pomoc w likwidacji negatywnych zjawisk pojawiających się w szkołach, pomoc rodzinom     
w rozwiązywaniu wszelkich problemów wychowawczych i materialnych,  zaopatrywanie      
w bezpłatne materiały informacyjne typu ulotki, plakaty, publikacje książkowe i materiały 
opublikowane w Internecie.   
  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 30 marca 2006r zakładał między 
innymi: 

1. Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnego do istniejącej   
na terenie gminy skali potencjalnego zagrożenia narkomanią. 

2. Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego                     
na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim 
zainteresowanym podmiotom. 

3. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie 
międzyinstytucjonalnej i merytorycznej współpracy zmierzającej do propagowania 
zdrowego stylu życia, wolnego od narkotyków i innych używek, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży.  

4. Wypracowanie wśród dzieci,  młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec 
narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie                  
i realizację nowoczesnych programów profilaktycznych. 

5. Organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży . 

 
 
W ramach zapobiegania zjawisku narkomanii wykonano następujące zadania: 

 
1. Systematyczne pogadanki z uczniami na temat uzależnień oraz zdrowego stylu życia 

w ramach zajęć z pedagogiem szkolnym oraz lekcji z wychowawcą. 
2. Zorganizowanie bogatej oferty  zajęć pozalekcyjnych jako alternatywy na zdrowe          

i bezpieczne spędzanie czasu wolnego. 
3. Konkurs plastyczny na plakat o tematyce narkomanii. 



4. Spotkania uczniów z dzielnicowym Posterunku Policji w Bogorii na temat 
odpowiedzialności prawnej nieletnich za posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie 
narkotyków. 

5. Zorganizowanie wywiadówki profilaktycznej w dniu 8 października w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Bliżej siebie – dalej od narkotyków”: 
• przedstawienie wyników anonimowej ankiety dla uczniów klas pierwszych       

i ich rodziców na temat występowania na terenie szkoły zjawiska narkomanii, 
alkoholizmu, nikotynizmu i przemocy i wypracowanie wniosków do dalszej 
pracy. 

• prelekcja mł. asp. Krzysztofa Giery na temat zjawiska narkomanii na terenie 
gminy. 

• prelekcja pracownika Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Staszowie    
na temat właściwiej komunikacji na linii rodzic – dziecko i jej wpływu            
na inicjację narkotykową młodzieży. 

6. Zorganizowanie konkursu informatycznego Pt. „Gimnazjalisto, wybierz zdrowe życie 
bez nałogów”. 

7. Przeprowadzanie wśród uczniów comiesięcznych badań ankietowych na temat 
występowania w szkole zjawiska narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu i przemocy. 
Analiza i wypracowywanie wniosków na przyszłość. 

8. Utworzenie i aktualizacja gazetki na temat uzależnień. 
 

Ponadto w ramach zadania: „Nadzór nad uprawami roślin zawierających substancję, 
których używanie może prowadzić do narkomanii” po zapoznaniu się z wnioskiem 
Posterunku Policji w Bogorii z dnia 10.08.2006r. Wójt Gminy Bogoria wydał decyzję             
o zniszczeniu nielegalnej uprawy maku w jednym z gospodarstw. Nakaz został wykonany.  

 
Z perspektywy minionego roku należy stwierdzić, iż na terenie Gminy Bogoria nie 

zanotowano przypadku uzależnienia od narkotyków. W związku z tym nie było potrzeby 
realizowania zadań dotyczących profilaktyki drugo- i trzeciorzędowej. Całą uwagę 
poświęcono na zapobieganie zjawisku, a działania wszystkich zaangażowanych osób były 
skierowane na uczniów i ich rodziców. Miały one na celu uświadomienie wyżej 
wymienionym ogromu szkód, jakie wyrządzają narkotyki osobom uzależnionym i ich 
rodzinom oraz zwrócenie uwagi na rolę dobrego kontaktu rodziców ze swymi dziećmi.  
 
 
 
 
 
 
Bogoria, dnia 28.02.2007r. 
 


