Uchwała Nr XXXIX/361/09
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie Planu zadań i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Czechowicach-Dziedzicach na rok 2010.
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 (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) oraz uchwały Nr IX/56/07
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 kwietnia 2007 r., w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2007 – 2010,
zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XI/82/07 z dnia 9 lipca 2007 r.

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:
§ 1. Plan zadań i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Czechowicach-Dziedzicach na rok 2010, określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia Burmistrza do przesuwania środków pomiędzy zadaniami, ujętymi w planie zadań
i wydatków, o których mowa w § 1.
§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia sprawozdania z wykonania uchwały nie później niż
do 31 marca 2011 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek Kwaśny

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/361/09
Rady Miejskiej w Czechowicach -Dziedzicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan zadań i wydatków
związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Czechowicach – Dziedzicach na rok 2010

Zadanie

Metoda/sposób realizacji

1.Zwiększenie
skuteczności działań
instytucji na rzecz
rozwiązywania
problemu używania
narkotyków.

a) sporządzenie lokalnych diagnoz i ekspertyz
pozwalających ocenić aktualny stan problemu
używania narkotyków,

koszt realizacji
Kto obsługuje zadania
zadania w 2010
r.
5 000,00 zł
UM,
Komisariat Policji,
instytucje, osoby fizyczne,

b) współpraca z Policją w zakresie
przeciwdziałania
przestępczości związanej z narkomanią
poprzez
finansowanie programów i szkoleń,
c)
podnoszenie
kwalifikacji
specjalistów
działających
w obszarze pomocy osobom uzależnionym i
ich
rodzinom,
d) dofinansowanie działań zmierzających do
ograniczenia dostępności narkotyków poprzez
rozwijanie systemów zwalczania handlu
i prowadzenie monitoringu w tej kwestii,

2. Zintensyfikowanie
działań
profilaktycznych w
gminie.

a) realizacja lokalnych imprez, przedsięwzięć,
konkursów,
przeglądów grup artystycznych promujących
zdrowy
i trzeźwy styl życia oraz kampanii edukacyjnych
obejmujących problematykę narkomanii,
b) wspieranie programów profilaktycznych
realizowanych w świetlicach profilaktyczno –
wychowawczych
oraz
w
świetlicach
profilaktyczno –
integracyjnych w szkołach,
c)
finansowanie/dofinansowanie
realizacji
programów
profilaktycznych realizowanych w szkołach –
20 000,00 zł
d) podejmowanie działań w zakresie profilaktyki
adresowanej do dzieci i młodzieży,
e) zwiększenie oferty alternatywnych form
spędzania
wolnego czasu
f) zwiększenie dostępności do zorganizowanych
form

30 000,00 zł

UM, ZOPO, MOSIR
jednostki organizacyjne,
instytucje, osoby fizyczne,

spędzania czasu wolnego w trakcie wakacji i
ferii,
g) zwiększenie oferty alternatywnych form
spędzania
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z grup
szczególnego ryzyka,
h) realizowanie wśród dzieci i młodzieży
programów
kształtujących i doskonalących umiejętności
interpersonalne,
i) organizowanie szkoleń , konferencji z zakresu
profilaktyki uzależnień od narkotyków dla
realizatorów programów profilaktycznych oraz
innych osób zajmujących się tą problematyką,
3. Wspieranie działalności
instytucji
organizacji
pozarządowych
służących
rozwiązywaniu
problemów narkomanii.

a) zwiększenie oferty
spędzania
wolnego czasu

alternatywnych

form

b) zwiększenie dostępności do zorganizowanych
form
spędzania czasu wolnego w trakcie wakacji i
ferii,
c) promowanie rodzinnych form spędzania
wolnego
czasu,
d)
finansowanie/dofinansowanie
działań
edukacyjnych
skierowanych do rodziców, wychowawców,
pracowników służby zdrowia, pracowników
pomocy
społecznej,
e) kampanie informacyjne,
f) zwiększenie oferty alternatywnych form
spędzania
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z grup
szczególnego ryzyka,
g) realizowanie wśród dzieci i młodzieży
programów
kształtujących i doskonalących umiejętności
interpersonalne,
h) kontynuowanie programu rówieśniczej edukacji
prozdrowotnej (liderzy młodzieżowi),
i) zapewnienie dostępności do różnych form
terapii dla
osób używających i ich rodzin,
j) wspieranie różnorodnych form spędzania
wolnego
czasu dla osób po zakończeniu terapii i ich

25 000,00 zł

podmioty określone w art. 3
i art. 11 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku
publicznego,

rodzin,
4. Pomoc społeczna
a) udzielanie
osobom uzależnionym i
potrzebującym
rodzinom osób
uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem
społecznym i integrowanie
ze środowiskiem lokalnym
tych osób
z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontaktu
socjalnego.

bieżącej

pomocy

osobom

OPS

60 000,00 zł
OGÓŁEM

−

