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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie Gminy Popielów w 2021 r. 

W dniu 18 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXIX/209/2020 Rada Gminy Popielów przyjęła Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi integralną część Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

W 2021 r. kontynuowane były działania profilaktyczne mające na celu ograniczanie 

negatywnych skutków uzależnienia od narkotyków, a ich realizacją zajmuje się powołany od dnia 

25 maja 2021 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Popielów Nr 0050/479/2021 Pełnomocnik 

ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

Działania realizowane w ramach Programu w roku 2021: 

I. Działalność edukacyjno-wychowawcza, informacyjna i zapobiegawcza w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii. 

1. W Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie gminy Popielów zostały przeprowadzone 

warsztaty edukacyjno-szkoleniowe o tematyce: 

- Narkotyki - „Narkotyki najlepsze wyjście NIE wychodzić” dla klas VII - VIII,  

- Cyberprzemoc i inne medialne zagrożenia - „Zespół Uzależnienia od Internetu - nie daj się wciągnąć!” 

dla klas IV - VIII. 

Łącznie przeprowadzono 18 warsztatów w formie stacjonarnej, w których wzięło udział 524 

uczniów. W warsztatach poruszających temat narkotyków wzięło udział 195 uczniów szkół 

podstawowych klas VII - VIII. Podczas warsztatów zostały poruszone kwestie dot. zażywania substancji 

psychoaktywnych. Została poruszona problematyka tzw. „okazjonalnego brania” oraz zostały obalone 

mity na temat substancji uzależniających. W trakcie warsztatów dążono do wykształcenia świadomej 

umiejętności odmowy w sytuacjach gdy „koledzy eksperymentują” 

Z kolei w warsztatach poświęconych zagadnieniom cyberprzemocy wzięło udział 329 uczniów 

szkół podstawowych klas IV - VIII. Podczas warsztatów zostały uświadomione zagrożenia, jakie płyną 



z Internetu. Jak ważne jest pozostanie sobą w wirtualnym świecie, jak ważne jest świadome 

i odpowiedzialne odbieranie informacji przekazywanych przez media. 

Na ten cel zostało wydatkowane 5 940,00 zł ( 29,44% budżetu). 

2. W Publicznym Przedszkolu w Karłowicach  dofinansowano wyjazd integracyjny w ramach profilaktyki 

uzależnień mającej na celu m.in. budowanie świata wartości i integracji grupy oraz życia bez używek, 

na ten cel wydatkowano kwotę 964,00zł. 

3. W Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach dofinansowano wyjazd uczniów w ramach 

profilaktyki uzależnień mający na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, kształtowanie 

umiejętności interpersonalnych oraz zdobywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

na ten cel wydatkowano kwotę 3000,00zł. 

4. Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie przyznano środki na pokrycie kosztów wyjazdu 

integrującego działania członków różnych zespołów klasowych, wzmacniających więzi między 

uczniami, eliminującego zaburzenia zachowania agresywnego i przemocy, na ten cel wydatkowano 

kwotę 1 776,00zł. 

Na rzecz placówek oświatowych wydatkowano 5740,00 zł (28,45% budżetu). 

II. Inne działania: 
1. Zakupiono materiały papiernicze, wydatkowano na ten cel 200,00zł. 

2. Wynagrodzenie Pełnomocnika (miesięcznie 80 zł brutto) za rok wyniosło 880,00zł. 

3. Wydatki, jakie poniesiono z tytułu składek ZUS i FP wyniosły 172,80zł. 

Na inne działania wydatkowano 1252,80 zł (6,21 % budżetu). 

III. Podsumowanie 

W 2021 r. środki finansowe zaplanowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie gminy Popielów wynosiły 20 177,00 zł. Na realizację Programu wykorzystano 

12 932,80 zł co stanowi 64,10 % budżetu. 

Szacunkowa liczba odbiorców programu to ok. 600 uczniów szkół  oraz ok. 20 nauczycieli. 

Razem ok. 620 osób. W 2021 r. realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w dalszym 

ciągu będzie się opierała na działalności szkoleniowej, informacyjnej i edukacyjnej oraz wspieraniu 

działań o charakterze profilaktycznym, skierowanych do dzieci i młodzieży. 
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