Uchwała Nr XXIX/191/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia raportu Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014” w 2012 roku
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 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 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 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U z 2012 r. poz. 124) oraz Uchwały Nr III/10/2011 Rady
Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014, Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się raport Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014” w 2012 roku, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/191/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 marca 2013 roku

RAPORT Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 20112014 W 2012 ROKU
Lp.

Zadanie

Koszt

Uwagi

Środki wydatkowane na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014 w 2012 roku – 15.836,38
1. Zakup i przekazanie do szkół celem wykorzystania do realizacji zajęć
profilaktycznych pakietu filmów edukacyjnych pn. „Lekcje Przestrogi II”
(249,99);
2. Realizacja warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania
narkomanii w świetlicy w Boninie i Rosnowie. Zajęcia prowadzone były przez
terapeutę uzależnień w ramach funkcjonującego Gminnego Punktu
Konsultacyjnego; zakup poczęstunku (43,21);

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,

15.836,38

3. Realizacja warsztatów profilaktycznych dot. niebezpieczeństwa, jakie niosą
ze sobą narkotyki. Warsztaty zrealizowane przez psychoterapeutę w klasach
trzecich gimnazjum w Manowie – (200,00);
3. Organizacja festynu profilaktycznego w Gimnazjum w Manowie w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W organizowanym
przedsięwzięciu wzięło udział 150 uczniów gimnazjum oraz 80 uczniów szkół
podstawowych oraz 19 nauczycieli; zakup nagród oraz akcesoriów
niezbędnych do przeprowadzenia konkursów (802,88);
4. Organizacja III Rodzinnego Festynu Integracyjnego w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę!”. Festyn o zasięgu gminnym
(ilość uczestników – ok. 300 osób). Festyn miał na celu integrację rodzin,
wpływanie na kształtowanie pozytywnych relacji dzieci i młodzieży
z rodzicami (6.117,30);

5. Realizacja programu profilaktycznego „Pozalekcyjne zajęcia sportowe –
Zdrowy tryb życia bez używek”. Programem objęto 38 osób w wieku od 10 do
18 lat w okresie od marca do sierpnia 2012 roku. 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);
6. Organizacja „Wywiadówki Profilaktycznej” w Gimnazjum w Manowie.
Spotkanie rodziców z psychoterapeutą uzależnień miało na celu zapoznanie
rodziców z czynnikami mającymi wpływ na inicjację narkotykową, zwrócenie
uwagi na objawy wskazujące na zażywanie przez dzieci narkotyków oraz
innych substancji odurzających. W spotkaniu udział wzięło 70 rodziców oraz
grono pedagogiczne Gimnazjum w Manowie (600,00);
7. Organizacja w Gimnazjum w Manowie dwóch koncertów profilaktycznych
pn. „Pasja przeciw uzależnieniom”. Koncert z udziałem znanego hip-hopowego
zespołu Sha i Czu – autora programu profilaktycznego pn. „Dopalacze Twój
koniec”. Teksty piosenek poruszały tematykę spełnienia swoich pasji i dążenia
do celu, muzyka przeplatana była rozmową z młodzieżą na temat uzależnień
oraz zainteresowań i innych form spędzania wolnego czasu. W przekazie
wykonawcy przestrzegali przed sięganiem po narkotyki. Na jeden z koncertów
zostali zaproszeni również uczniowie klas szóstych szkół podstawowych
z Rosnowa i Bonina. Liczba uczestników- 230 osób (1.820,00);
8. Współorganizacja konkursu plastycznego pt. „Piramidę znam, zdrowie
mam” skierowanego do uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz klas I-III
gimnazjum. Głównym organizatorem konkursu była Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Koszalinie
2.

Prowizja od operacji bankowych (3,00).

