
U C H W A Ł A   Nr XXVIII/172/09 

Rady Gminy w Bogorii 

z dnia 28 stycznia 2009 roku 

 

 

w sprawie: przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2008 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 2008 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 XXVIII/172/09 

Rady Gminy w Bogorii z dnia 28.01.2009 r. 

Raport z wykonania 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

za rok 2008 
 

  

Uzależnienie od narkotyków – podobnie jak choroba alkoholowa – to poważny 

problem społeczny. Nic nie wskazuje na to, aby obecne i następne pokolenia chciały 

zrezygnować z sięgania po substancje psychoaktywne. Aktualnie utrwala się trend,     

w którym inicjacja narkotykowa wyprzedza lub wypiera inicjację alkoholową wśród 

młodzieży. Zauważa się również obniżenie wieku osób, które  po raz pierwszy 

zażywają narkotyki oraz sięgają po alkohol.  

W 2008 roku na terenie Gminy Bogoria nie zanotowano przypadków 

posiadania, zażywania czy rozprowadzania narkotyków. W związku z powyższym 

działania osób odpowiedzialnych za realizację zaplanowanych zadań  z zakresu  

przeciwdziałania narkomanii polegały na diagnozie występowania zjawiska oraz 

koordynowaniu działań z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej skierowanej do 

młodzieży szkolnej oraz rodziców.  

Zrealizowano wszystkie punkty Załącznika nr 3 do „Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2008 rok”. 

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 Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii współpracowano z następującymi 

instytucjami: 

• Policją, 

• Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bogorii, 

• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Staszowie, 

• Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

• Małopolskim Centrum Profilaktyki w Krakowie, 

• Publicznym Gimnazjum w Bogorii, 

• Liceum Ogólnokształcącym 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 czy też publikacje książkowe. 



W ramach zapobiegania zjawisku narkomanii na terenie Gminy Bogoria w 2008 

roku wykonano następujące zadania: 

 

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

życia w ramach zajęć z pedagogiem szkolnym i lekcji z wychowawcą. 

2. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów Publicznego Gimnazjum 

w Bogorii na temat zagrożeń występujących na terenie szkoły oraz 

występowania zjawiska zażywania narkotyków i picia alkoholu przez młodzież. 

 

3. Zorganizowanie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych jako sposobu  na zdrowe                    

i bezpieczne spędzanie czasu wolnego. 

4. Konkurs plastyczny pt. „Narkotyki drogą donikąd”. 

5. Udział młodzieży w powiatowym konkursie wiedzy o AIDS i środkach 

uzależniających. 

6. W ramach „Dnia Sportu i Walki z Nałogami” zorganizowanie dla uczniów 

Publicznego Gimnazjum w Bogorii, Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii 

oraz uczniów klas szóstych wszystkich szkół podstawowych    z terenu gminy 

„Festynu Dziecięcego”. Podczas tej imprezy przeprowadzono konkursy             

i  pogadanki dla młodzieży i rodzin o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi 

i narkomanii oraz rozdano ulotki  i foldery na ten temat.  

7. Zorganizowanie „Dnia Profilaktyki” w  Gimnazjum w Bogorii, na który 

składały się: warsztaty dla uczniów, rodziców oraz szkolenie dla Rady 

Pedagogicznej na temat szkodliwego wpływu środków masowego przekazu na 

postawy młodzieży.  

8. Wzbogacenie biblioteki szkolnej o materiały do prowadzenia zajęć 

profilaktycznych z uczniami. 

9. Spotkania uczniów i rodziców z dzielnicowym Posterunku Policji w Bogorii na 

temat odpowiedzialności prawnej nieletnich za posiadanie, zażywanie                

i rozprowadzanie narkotyków. 

10. Utworzenie i aktualizacja gazetki na temat uzależnień. 

11. Udział w akcji „Pilnuj drinka” organizowanej przez Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii poprzez kolportowanie bezpłatnego plakatu         

w dyskotece, szkołach i ośrodkach kultury funkcjonujących na terenie gminy.  

 

Na wymienione wyżej działania wydatkowano kwotę 5.000,00zł 

 

W minionym roku 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.  
 

Opracowała: 

Pełnomocnik Wójta ds. Narkomanii 

Anna Ziębora 


