Uchwała Nr XV/130/2016
Rady Gminy Manowo
z dnia 24 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018” w 2015 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015r. poz.1515, zm.: poz. 1045, poz. 1890), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2016r. poz. 224) oraz Uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Manowo z
dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018,
Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018” w 2015 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XV/130/2016
Rady Gminy Manowo
z dnia 24 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA
LATA 2015-2018 W 2015 ROKU
Lp.

Zadanie

Koszt

Uwagi

Środki wydatkowane na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018 w 2015 roku – 14179,50

1.

Promowanie zdrowego stylu
życia wolnego od używek
oraz różnorodnych
alternatywnych form
spędzania czasu wolnego, w
tym prowadzenie zajęć o
charakterze sportowym w
szkołach i klubach
sportowych dla dzieci i
młodzieży z realizacją
programów edukacyjnych i
możliwością dożywiania
uczestników zajęć,

14.179,50

1. Realizacja całorocznego programu profilaktycznego „Pozalekcyjne zajęcia sportowe – Zdrowy tryb życia
bez używek”. Program polegał na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w Kretominie celem
promowania zdrowego stylu życia, rozwijania pasji, przy jednoczesnym propagowaniu treści
profilaktycznych dotyczących niebezpieczeństw jakie niosą ze sobą narkotyki i inne używki (6.000,00)
2. Realizacja Programu Profilaktycznego "Przeciw narkotykom-ku afirmacji życia" w klasach II Gimnazjum.
(3 edycje). W programie uczestniczyło 41 osób, w tym 18 dziewcząt i 23 chłopców. (1.200,00).
3. Realizacja programu Profilaktycznego "Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki" w klasach III
Gimnazjum (2 edycje). W programie udział wzięło 30 osób (16 dziewcząt i 14 chłopców) - (800,00).
4. Realizacja szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Narkotyki – mity a
rzeczywistość” (3 edycje). W spotkaniach uczestniczyły 34 osoby. - (1.800,00).
Programy oraz szkolenia wymienione w punktach 2-4 zostały zrealizowane przez Ośrodek Profilaktyki i
Terapii Uzależnień w Płocku w dniach 08-10 czerwca 2015 roku.
5. Zakup 2 zestawów plansz o tematyce antynarkotykowej (1 zestaw został przekazany do Gimnazjum, 1
zestaw pozostawiono na stanowisku pełnomocnika Wójta gminy ds. uzależnień celem udostepnienia na
potrzeby zajęć profilaktycznych organizowanych przez szkoły podstawowe i świetlice) – (958,00).
6. Zakup 200 opasek odblaskowych z hasłami profilaktycznymi: „Zdrowe serce-nie piję!”, „Zdrowy umysłnie biorę!”, „Zdrowe płuca-nie palę!”. Opaski przekazano uczestnikom II Biegu Wiosennego i Marszu
Nordic Walking – Manowo 2015 – (600,00)
7. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki-to mnie nie kręci” – (809,00) oraz edycji specjalnej
„Narkotyki to mnie nie kręci-dopalacze” (942,50). W celu przeprowadzenia kampanii zakupiono ulotki,
broszury, plakaty oraz audycje edukacyjne, które zostały przekazane do szkół.
8. Realizacja programu profilaktycznego pn. „Geniuszem nie trzeba być wcale, by umieć powiedzieć – Nie
palę!” w świetlicy w Wyszewie. Program został napisany i zrealizowany przez instruktora w świetlicy –
Małgorzatę Kowal. W celu umożliwienia realizacji programu zakupiono art. papiernicze – (360,00),
9. Realizacja zajęć profilaktycznych z zakresu problematyki narkotykowej „ABY Z GŁOWĄ” w gimnazjum
(710,00).

