
 
UCHWAŁA Nr XXXI/289/12 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 
 

z dnia 18 grudnia 2012 r. 
 

w sprawie Planu zadań i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2013. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 

 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), uchwały Nr III/16/10  Rady Miejskiej 
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2010 – 2013, oraz po przeprowadzeniu konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 
 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach 
uchwala: 

 
§ 1. 1. Plan zadań i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2013, określony w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
2. Upoważnia Burmistrza Czechowic-Dziedzic do przesuwania środków pomiędzy zadaniami, ujętymi w planie 
zadań i wydatków, o których mowa w § 1.1. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
 
 

Damian Żelazny 
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Załącznik  do Uchwały Nr XXXI/289/12 
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 
z dnia 18 grudnia 2012 r. 

 
Plan zadań i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Czechowicach-Dziedzicach na rok 2013 
 

Zadanie  Metoda/sposób realizacji 
koszt realizacji 

zadania  

Kto obsługuje 

zadania 

1. Koordynowanie 
działań w gminie 
w zakresie przeciwdzia
łania narkomanii. 

a) dystrybucja ulotek i informacji o możliwościach i rodzajach dostępnej w gminie, powiecie i 
województwie pomocy dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin, 

b) współpraca z Policją i Strażą Miejską w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 

bez kosztów UM, osoby fizyczne 

i prawne, Policja, 

Straż Miejska, 

GKRPA 

2. Udzielanie wsparcia 
oraz pomocy 
psychospołecznej 
rodzinom, w których 
występują problemy 
uzależnień ,a w 
szczególności 
problem narkomanii. 

a) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie: 

 przeciwdziałania narkomanii , 

 różnych uzależnień behawioralnych (komputer, internet, hazard, seks itp.),  

 problemów opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą  

 przeciwdziałanie przemocy (agresja, przemoc, cyberprzemoc, stalking, mobbing itp.) 
 

(wynagrodzenia, doposażenie, materiały biurowe, remont, koszty lokalowe, media, telefon itp.) 

15 000,00 zł UM, osoby fizyczne 

i prawne 

3. Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej, 
edukacyjnej oraz 
szkoleniowej 
w zakresie różnych 
zagrożeń społecznych. 

a) finansowanie/dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych realizowanych w 

placówkach oświatowych – 20 000,00 zł (ZOPO – szkoły, przedszkola), 

b) realizowanie wśród dzieci i młodzieży programów kształtujących i doskonalących 

umiejętności interpersonalne, 

c) realizacja różnych programów profilaktycznych dotyczących różnorodnych zagrożeń 

społecznych np.: narkotyki, alkohol, cyberprzemoc, handel ludźmi, sponsoring, przemoc itp., 

które bezpośrednio lub pośrednio mogą prowadzić do uzależnienia, 

b) promowanie rodzinnych form spędzania wolnego czasu, 
c) realizacja lokalnych imprez, pikników, festynów, przedsięwzięć, konkursów, przeglądów 

grup artystycznych promujących wartości rodzinne oraz zdrowy i trzeźwy styl życia (np. 
„Jesienna Szkoła Profilaktyki”), 

d) podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat problemu uzależnienia od 
narkotyków poprzez przygotowanie lub zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych np. 
ulotek. 

e) działania o charakterze edukacyjnym (m. in. szkolenia, konferencje, warsztaty, 
kampanie informacyjne, itp.) skierowane do różnych grup zawodowych i społecznych, 

f) realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,  

g) działania profilaktyczne adresowane do grup szczególnego ryzyka, 

65 000,00 zł UM, GKRPA, 

ZOPO, szkoły, 

przedszkola, 

jednostki 

organizacyjne, 

instytucje, osoby 

fizyczne i prawne, 

świetlica „Zatoka”,  

 
OGÓŁEM 

80 000,00 zł  



5 

 

 



6 

 

 


