
BM.0050.203.2021 

Zarządzenie Nr  203/2021 

Burmistrza Miasta Kobyłka 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 

Uchwały Nr XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa 

miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 14644), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Przedmiot konsultacji. 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu 

uchwały będącej przedmiotem konsultacji. 

 

§ 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 
Wyznacza się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień  9 listopada 2021 r., a termin zakończenia na 

16 listopada 2021 r.  

 

§ 3. Forma konsultacji 

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Kobyłka. 

2. Konsultacje odbywają się poprzez zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Kobyłka w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Kobyłka na formularzu konsultacyjnym, który stanowi załącznik do Uchwały 

Nr XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa 

miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

3. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:  

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@kobylka.pl; 

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka; 

3)   osobiście – poprzez złożenie formularza konsultacyjnego w wyznaczonym na czas ogłoszenia 

na obszarze RP stanu epidemii miejscu, tj. w przedsionku budynku Urzędu Miasta Kobyłka. 

4. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach 

ogłoszeń. 

mailto:urzad@kobylka.pl


 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Konsultacje przeprowadza Kierownik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych. 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kobyłka. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt  

z dnia 8 listopada 2021 r.  

Zatwierdzony przez .......................... 

 

 

 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOBYŁKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) Rada Miasta  uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, w brzmieniu określonym 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 

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

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Kobyłka 

 

 

Konrad Kostrzewa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Kobyłka 

z dnia .................. 2021 r. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022 

Niniejszy Program Przeciwdziałania Narkomanii, zwany dalej Programem opracowany został zgodnie 

z treścią ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. oraz z Gminnym Programem 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. Program uwzględnia cele 

operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 

2021-2025 przyjętym przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r (Dz. U. z 2021 r. 

poz.642). W obecnej sytuacji, gdzie obowiązuje ustawa o ustaleniu pandemii związanej 

z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uwzględnia się prowadzenie psychoterapii 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

DZIAŁ I. 

Cele Programu 

1. Celem głównym Programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych 

z tym problemów społecznych i zdrowotnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa 

o zagrożeniach narkomanią i niwelowanie istniejących problemów. 

2. Celami szczegółowymi Programu są: 

1) zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z narkotykami; 

2) wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży; 

3) objęcie pomocą większej liczby osób uzależnionych od narkotyków; 

4) zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy. 

DZIAŁ II. 

Działania realizowane w ramach Programu 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych jest 

realizowane poprzez: 

1) prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień dla rodzin dotkniętych i zagrożonych 

problemem narkomanii oraz przystosowanie pomieszczeń celem realizacji zadania; 

2) zapewnienie anonimowej konsultacji dotyczącej uzależnienia; 

3) upowszechnianie informacji na temat placówek i programów dla osób uzależnionych. 

2. Udzielanie rodzionom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 

i prawnej. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

odbywać się będzie poprzez: 

1) działania szkoleniowe, edukacyjne i informacyjne: 



a) edukacja zdrowotna: 

- kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie u dzieci i młodzieży 

szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich 

negatywnych następstw, 

- prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup 

docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających 

z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych 

substancji psychoaktywnych; 

b) upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, interwencyjnych, 

pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków 

odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin 

przez bieżącą aktualizację baz danych i ich udostępnianie; 

2) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym: 

a) prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego 

wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz umiejętności i podejmowania 

interwencji profilaktycznej; 

b) prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących strategii rozwiązywania problemów 

wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych 

i nowych substancji psychoaktywnych, kierowanych w szczególności do przedstawicieli organizacji 

pozarządowych; 

3) działalność profilaktyczną w szkołach i placówkach obejmującą obszary profilaktyki uniwersalnej, 

selektywnej i wskazującej, do których należy: 

a) poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki 

o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży 

w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne 

czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań 

ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego; 

b) poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów o naukowych 

podstawach lub o potwierdzonej skuteczności rozwijających kompetencje wychowawcze 

i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw 

i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży; 

4. Dobór zadań i działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, które zostaną skierowane do 

uczniów, wychowanków, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek systemu 

oświaty będzie oparty na przeprowadzonych w szkołach i placówkach diagnozach. 

5. Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkotykowych odbywa się przez: 

1) doposażenie realizatorów Programu w pomoce niezbędne do prowadzenia zadań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkotykowych; 

2) stworzenie lokalnej koalicji dla skutecznej walki ze zjawiskiem narkomanii z włączeniem rodziców 

dzieci i młodzieży szkolnej, angażując ich także w kontrolę środowiska szkolnego i pozaszkolnego, 

zachęcając do zwiększenia nadzoru nad dziećmi; 



3) przeprowadzanie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z problemem 

narkomanii oraz współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tej tematyki; 

4) powierzenie prowadzenia placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w formie świetlicy, w tym 

dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych 

i socjoterapeutycznych; 

5) współorganizowanie kampanii społecznych, konferencji, imprez, debat, akcji edukacyjnych mających na 

celu zwiększenie tzw. solidarności społecznej; 

6) organizowanie szkoleń i warsztatów na potrzeby realizatorów Programu; 

7) zakup testów do wykrywania narkotyków w organizmie na potrzeby realizatorów Programu. 

6. Działania realizowane są również poprzez pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich 

rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem 

lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontraktu socjalnego. 

DZIAŁ III. 

Realizatorzy Programu 

1. Głównym realizatorem, inicjatorem i koordynatorem Programu jest wydział merytoryczny realizujący 

zadania z zakresu spraw społecznych Urzędu Miasta Kobyłka. 

2. Współrealizatorami i partnerami programu są: 

1) jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Kobyłka odpowiedzialna za promocję; 

2) jednostki organizacyjne Miasta; 

3) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

4) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057); 

5) osoby fizyczne, w tym nauczyciele i pedagodzy. 

3. Wydział merytoryczny realizujący zadania z zakresu spraw społecznych Urzędu Miasta Kobyłka 

dokonuje kontroli prawidłowości wykonywania zadań przez współrealizatorów Programu. Prawo kontroli 

przysługuje w toku realizacji zadań lub po ich zakończeniu zarówno w siedzibie realizatorów jak i w miejscu 

realizacji zadań. Realizatorzy zadań na żądanie kontrolujących zobowiązani są do udzielenia wszelkich 

informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanych przez siebie zadań. 

4. Wydział merytoryczny realizujący zadania z zakresu spraw społecznych Urzędu Miasta Kobyłka 

sprawuje merytoryczną kontrolę dotyczącą prawidłowości wydatkowanych środków przeznaczonych na 

realizację zadania. 

DZIAŁ IV. 

Budżet programu 

Budżet Programu został wydzielony ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. 

 

 

 



 

 

 
Uzasadnienie 

Dotychczasowa działalność na rzecz przeciwdziałania narkomanii wskazuje, że do najskuteczniejszych 

metod profilaktyki należą działania aktywizujące młodych ludzi m.in. poprzez sport, kulturę, zajęcia 

artystyczne. Zorganizowanie czasu wolnego pozwala na kształtowanie pozytywnych zachowań oraz 

promocję pozytywnych wzorców. 

Jak pokazują doświadczenia z roku 2020 prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających 

uzależnieniom, poprzez pracę z dziećmi i rodzinami oraz wypracowywanie wśród dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym, 

kształtuje poczucie odpowiedzialności za własne postępowanie oraz dokonywane wybory. Zgodnie 

z potrzebami kontynuowane będą zadania publiczne mające na celu organizowanie miejsc twórczego 

spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem sposobów wyrównywania deficytów 

i problemów spowodowanych długotrwałą izolacją i brakiem kontaktów rówieśniczych w środowisku 

lokalnym. 

Niniejszy Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został zgodnie z treścią ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r., celami operacyjnymi dotyczącymi profilaktyki 

i przeciwdziałania narkomanii określonymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 oraz 

z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.  

Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą XV/128/2019 Rady 

Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14644)  Projekt 

uchwały został skonsultowany z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kobyłce. 

W związku z powyższym wnioskuję jak na wstępie. 


