Uchwała Nr XXIV/153/2012
Rady Gminy Manowo
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań wynikających
z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014”
w roku 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.
230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.
777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r.
poz. 124) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Harmonogram realizacji zadań wynikających z Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014 w 2013 roku”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2013 r.

Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/153/2012
Rady Gminy Manowo
z dnia 29 listopada 2012 roku

HARMONOGRAM
REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z „GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2014” W 2013 ROKU
Lp.

Zadanie

Termin
realizacji

Orientacyjny
koszt

Środki na realizację zadań ujętych Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku

Uwagi

- 25.000,00

w tym:

1.

2

3

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych
uzależnieniem
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy
narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i
młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych

Cały rok

1.000,00

Cały rok

1.000,00

Cały rok

20.000,00

- Motywowanie do podjęcia leczenia
odwykowego,
- kierowanie na detoksykację.
- Dofinansowanie porad, konsultacji
dla rodzin, w których istnieje problem
uzależnienia od środków odurzających
- Dofinansowanie realizowanych
programów profilaktycznych na
terenie szkół oraz ich koordynacja i
nadzór nad ich realizacją,
- udział w ogólnopolskich
kampaniach edukacyjnych
związanych z tematyką profilaktyki
narkotykowej,
- dofinansowanie specjalistycznych
szkoleń z dziedziny przeciwdziałania
narkomanii

4

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych
i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów
narkomanii

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85153

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Uzależnień

Cały rok

3.000,00

25.000,00

- zakup, opracowywanie i
wydawanie materiałów edukacyjnoinformacyjnych,
- prowadzenie zajęć o charakterze
sportowym w szkołach i klubach
sportowych dla dzieci i młodzieży z
realizacją programów edukacyjnych
- organizacja lokalnych imprez,
konkursów, olimpiad, turniejów
promujących zdrowy styl życia
- prowadzenie różnych form edukacji
rodziców w celu budowania
prawidłowych relacji rodzic-dziecko,
uczenia wczesnego rozpoznawania
sygnałów ostrzegawczych
wskazujących na używanie
narkotyków.
- rozwijanie współpracy z Policją i
Strażą Gminną w celu prowadzenia
wspólnych działań profilaktycznych
i prewencyjnych,
- dofinansowanie bieżącej działalności
podmiotów realizujących zadania
Programu
- współpraca z instytucjami oświaty,
kultury i sportu w zakresie
zagospodarowania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/153/2012
Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań wynikających
z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014”
w 2013 roku.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 10 nakłada na gminę
zadania własne z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz zobowiązuje Wójta
Gminy do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
27 stycznia 2011 Rada Gminy Manowo uchwaliła Program Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011-2014. Zgodnie z postanowieniami Programu wydatki
przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określa
się w szczegółowym harmonogramie.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej chwały jest konieczne
i uzasadnione.

