
UCHWAŁA NR XXVII/233/21 
RADY GMINY BEDLNO 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w  Gminie Bedlno na 
2022 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834, ) oraz art. 10 ust. 2  i 3  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2020 r. poz.2050) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bedlno na 2022 rok, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Ratajczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/233/21 

Rady Gminy Bedlno 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

GMINNNY PROGRAM PRZCIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BEDLNO NA 
2022 ROKWprowadzenie Narkomania to potocznie określenie odnoszące się do uzależnienia od 

substancji chemicznych wpływających na czynności mózgu. Nałóg charakteryzuje się przymusem 
zażywania środków odurzających takich jak : morfina, kokaina, heroina, wziewnych środków 

odurzających. Rozwija się najczęściej pod wpływem środowiska rówieśniczego, doprowadza do trwałego 
wyniszczenia organizmu.  Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i konsekwencji 

z tym związanych dotyczy większości społeczeństw współczesnego świata. Problem uzależnienia od 
narkotyków jest w naszym kraju dostrzegalnym zjawiskiem. Jest on znaczący w skali ogólnokrajowej. 
Najskuteczniej problemy społeczne są rozwiązywane na szczeblu lokalnym, gdzie działające instytucje 
czy organizacje pozarządowe są w stanie trafnie określić charakter problemu, jego skalę oraz podjąć 

adekwatne środki zaradcze. Narkomania nie jest zjawiskiem jednowymiarowym - można bowiem 
wyróżnić zarówno uzależnienie, jak i problemowe używanie narkotyków. Jedno i drugie jest problemem 
zdrowotnym, bowiem niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście 

chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, choroby weneryczne). Stanowi też problem prawny czy kulturowy. 
Narkomania to także, i chyba przede wszystkim kwestia społeczna. Przyjmowanie substancji 

psychoaktywnych może prowadzić do uzależnienia, które powoduje wykluczenie społeczne, jest ściśle 
związane z wieloma innymi problemami społecznymi, a w skrajnych przypadkach problemami takimi 

jak: przestępczość, bezrobocie, bezdomność czy prostytucja. Narkomania jest chorobą dotyczącą 
wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku, wykształcenia i statusu materialnego.Zjawisko 

używania narkotyków ma z reguły określone negatywne konsekwencje dla najbliższego otoczenia oraz 
zakłóca prawidłowe funkcjonowanie całego społeczeństwa, rodząc szereg szkód i kosztów. Dlatego też 
używanie narkotyków nie może być kwestią społecznie obojętną. Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii został opracowany w oparciu o założenia ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Zgodnie z w/w ustawą organy jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do 

podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania narkomanii poprzez odpowiednie 
kształtowanie polityki społecznej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej . 

I.  Diagnoza Charakterystyka gminy Bedlno Gmina Bedlno to gmina wiejska położona w północnej części 
województwa łódzkiego, w powiecie kutnowskim. Oddalona jest od: Warszawy - miasta stołecznego - 
o 130 km, Łodzi - miasta wojewódzkiego - o 55 km, Kutna - siedziby powiatu - o 15 km.  Biorąc pod uwagę 
podział na regiony fizyczno - geograficzne Polski, badany obszar leży w prowincji - Niż 
Środkowoeuropejski, podprowincji - Niziny Środkowopolskie, makroregionie - Nizina 
Południowomazowiecka, mezoregionie - Równina Kutnowska. Gmina Bedlno sąsiaduje: z gminą 
Krzyżanów; z gminą Żychlin; z gminą Oporów; ·z gminą Bielawy (powiat łowicki); ·z gminą Zduny (powiat 
łowicki). Gmina zajmuje obszar 126 km². Administracyjnie obszar gminy dzieli się na 39 jednostek 
pomocniczych (sołectw) .Gmina Bedlno ma charakter rolniczy, przeważa produkcja roślinna i zwierzęca. 
Główne uprawy to: pszenica, kukurydza, buraki cukrowe, rzepaki. Rolnictwo stanowi jedną z podstawowych 
dziedzin gospodarki i znacząco wpływa na rozwój i standard życia mieszkańców . Działalność rolnicza jest 
główną forma zatrudnienia lub głównym źródłem utrzymania. Bezrobocie Bezrobocie rozumiane jako 
zjawisko towarzyszące gospodarce rynkowej, oznacza brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do jej 
wykonywania i deklarujących chęć jej podjęcia. Jest ono czynnikiem generującym stany depresyjne, 
związane z  poczuciem braku stabilności i bezpieczeństwa socjalnego. Niskiej kondycji psychosomatycznej 
towarzyszy wzrost zapadalności na choroby społeczne i psychiczne. Bezrobocie burzy klimat życia 
rodzinnego. Wpływa negatywnie na pełnienie przez rodzinę jej podstawowych funkcji. Najbardziej 
bolesnym efektem bezrobocia jest zagrożenie godziwej egzystencji rodziny, a negatywny wpływ na 
ekonomiczną sytuację rodziny powoduje jej szybką degradację, potęguje biedę i rozszerza sferę ubóstwa.   
W sferze społecznej, bezrobocie przede wszystkim godzi w rodziny i wpływa na tworzenie się zjawisk 
patologii społecznej. Powoduje powstanie i wzrost takich zjawisk jak: bezdomność, alkoholizm, przemoc , 
rozpad więzi rodzinnych.Dane z gminy Bedlno na koniec listopada 2021 roku 

1) liczba osób bezrobotnych w gminie - 145, w tym 75 kobiet 

2) liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku - 17 w tym  13 kobiet, 
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3) liczba osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa – 54  (88 osób w rodzinach)Diagnoza problemów 
związanych z użyciem narkotyków na terenie gminy Bedlno Źródłem danych na temat 
rozpowszechnienia i konsumpcji narkotyków są: * informacje uzyskane ze szkół, * dane uzyskane na 
podstawie dokumentacji GOPS w Bedlnie, * informacje otrzymane od kuratora sądowego do spraw 
rodzinnych oraz Komisariatu Policji w Żychlinie. Z informacji uzyskanych z diagnozy tj. z GOPS 
w Bedlnie, Komisariatu Policji w Żychlinie, kuratora sądowego Sądu Rejonowego w Kutnie oraz placówek 
oświatowych z terenu gminy Bedlno nie zanotowano rozpowszechnienia i konsumpcji narkotyków na 
terenie gminy Bedlno.  Z informacji uzyskanych ze szkół wynika, że w godzinach pracy placówek 
oświatowych nie mają do nich wstępu osoby obce, po zajęciach lekcyjnych dzieci są odwożone do domów. 
Nie można wykluczyć, że młodzi ludzie nie czynili prób związanych z zażywaniem narkotyków. Mogą one 
wynikać z chęci spróbowania, nie wykazują ich ankiety ani dane statystyczne właściwych placówek. 
Większość młodych ludzi nie jest zainteresowana dostępem do substancji psychotropowych. Nie ma 
sygnałów ze strony mieszkańców gminy, że problem z narkotykami dotyczy młodzieży szkół średnich lub 
osób dorosłych. Wśród rodzin objętych pomocą społeczną nie stwierdzono osób uzależnionych od 
narkotyków. Należy także nadmienić ,że problem narkomanii nie jest także przedmiotem działania Policji 
ani kuratorów sądowych.Główne cele i założenia programu  Głównym celem programu jest 
przeciwdziałanie rozszerzaniu się zjawiska narkomanii oraz problemom jej towarzyszącym na terenie 
Gminy Bedlno. Cel ten realizowany będzie w takich obszarach jak: 

- profilaktyka, 

- leczenie , rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych,Podstawowe cele programu  

1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganie używania środków psychoaktywnych 
przez dzieci i młodzież. 

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa nt. problemów związanych z używaniem narkotyków 
i innych środków psychoaktywnych. 

3. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla członków 
ich rodzin. 

4. Udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. 

5. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiazywaniu problemów narkomanii. 

6. 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. Zadania ujęte w programie skoncentrowane są na rozwijaniu i wspieraniu 
działalności informacyjnej i profilaktycznej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości 
narkomanii oraz prowadzenia działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na: 

- promocji zdrowego stylu życia, 

- wspieraniu działalności placówek prowadzących działania w środowiskach zagrożonych uzależnieniem, 

- podejmowaniu i wspieraniu działań lokalnych oraz inicjatyw społecznych. Działaniom tym towarzyszyć 
będzie ewaluacja programu oraz monitoring zmian zjawiska narkomanii na terenie gminy. Profilaktyka ma 
na celu: 

1. Zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem narkotyków 
(prowadzenie działalności informacyjnej poprzez media i publikacje; ogłaszanie danych nt. epidemiologii 
i działania placówek prowadzących działalność profilaktyczną; organizowanie kampanii edukacyjnych nt. 
problematyki narkomanii). 

2. Wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania profilaktyczne (uwzględnienie problematyki 
w gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie lokalnych inicjatyw działań 
profilaktycznych na terenie Gminy, szkół, organizacji pozarządowych, itp.). 

3. Zintegrowanie działań profilaktycznych (młodzież, rodzice, wychowawcy). 

4. Udostępnianie oferty terapeutycznej (współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami 
opiekuńczo-wychowawczymi dla dzieci i młodzieży). 

III.      Cele te realizowane będą poprzez: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 396FD0BA-C2D9-4D87-9DE1-59026902F832. Podpisany Strona 2



1. Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków 
psychoaktywnych : 

a) wspieranie szkół w rozwijaniu działań profilaktycznych, 

b) prowadzenie programów profilaktycznych jako elementu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

c) organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych programów profilaktycznych, adresowanych do dzieci 
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców, 

d) wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych programów profilaktycznych, 

e) upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 
narkomanii, 

f) edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomagania młodzieży w utrzymywaniu abstynencji od 
środków psychoaktywnych, 

2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków 
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku : 

a) organizowanie konkursów, olimpiad, turniejów promujących styl życia bez nałogów oraz szkoleń 
obejmujących nauczycieli i wychowawców, 

b) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako elementu programów psychoprofilaktycznych 
w szkołach. 

3. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla 
członków ich rodzin :  

a) ułatwienie osobom uzależnionym dostępu do pomocy profesjonalnych placówek odwykowych i środowisk, 

b) wdrażanie  nowoczesnych programów profilaktycznych, 

c) wzajemnej pomocy. 

4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej  
:  

a) pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez: 

- informowanie o formach pomocy, 

- uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii, 

- udzielanie wsparcia i motywacji do podjęcia leczenia, 

- dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem 
narkomanii; 

b) współpraca z kuratorami sądowymi sprawującymi nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu, 

c) zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i społecznej. 

5. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej 
rozwiazywaniu problemów narkomanii : 

a) współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami 
fizycznymi z zakresu zapobiegania narkomanii, 

b) szkolenia realizatorów programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 

6. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontraktu socjalnego. 

a) udzielenie wsparcia socjalnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, 

b) dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem 
narkomanii, 
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c) podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób 
dotkniętych narkomanią, 

d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień, których celem jest 
integracja osób i rodzin z gryp szczególnego ryzyka. 

IV.   Realizatorzy i podmioty współpracujące.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – realizator programu, 
Podmioty współpracujące, to: 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2. Szkoły Podstawowe znajdujące się na terenie gminy, 

3. Biblioteka Publiczna, 

4. Gminny Ośrodek Kultury, 

5. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, 

6. Komisariat Policji w Żychlinie, 

7. Inne instytucje zajmujące się problematyką uzależnień. 

V.      Finansowanie.Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii są środki własne gminy.Na realizację programu w 2022 roku przeznaczono kwotę 10.000 zł 
Rozdział 85153 „ Ochrona zdrowia – zwalczanie narkomanii”Dochody : 10.000 złWydatki : 10.000 zł  

Kwotę 10.000 zł proponujemy wydatkować następująco : 
Wydatki 

1.Usługi niematerialne: 
- szkolenia  

1.500 

2.Organizacja konkursów ( zakup nagród) 
Zajęcia sportowo-rekreacyjne ( koszty związane z organizacją czasu wolnego)  

1.000 
 

3.500 
3.Delegacje 200 
4.Zakup materiałów edukacyjnych 1.500 
5.Zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach z 
terenu gminy Bedlno  

2.300 

Monitoring i ewaluacjaZa monitorowanie programu odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bedlnie Jednym z głównych zadań gminnego programu będzie sprawdzenie zgodności 
realizowanych zadań z przyjętym programem oraz wysuwanie nowych inicjatyw w kierunku 
przeciwdziałania narkomanii, a także omawianie bieżących problemów w gminie związanych z szeroko 
rozumianymi uzależnieniami. Po zakończeniu realizacji programu  będzie dokonywana ewaluacja końcowa. 
Jej celem będzie ocena efektywności i skuteczności programu w celu wyznaczenia kierunków dalszych 
działań. Wnioski, które wynikną z wdrożenia programu po jego zakończeniu pozwolą na opracowanie 
kolejnego programu i ustalenie kolejnych kierunków działań w zapobieganiu rozwijania się problemu 
narkomanii w gminie: Wskaźniki monitoringu to : 

- liczba osób objętych  terapią; 

- liczba osób objętych działaniami pomocowymi; 

- liczba dzieci,  młodzieży i dorosłych  objętych działaniami profilaktycznymi edukacyjnymi 
i informacyjnymi. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. 
poz.2050) Wójt przekłada Radzie Gminy projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Celem 
Programu jest rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią na terenie gminy, działalność 
informacyjna i edukacyjna w zakresie profilaktyki narkotykowej. Przeciwdziałanie narkomanii jest 
zadaniem własnym gminy, zasadne zatem jest podjęcie uchwały w tej sprawie. 
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