UCHWAŁA NR 170/XVIII/2020
RADY GMINY CZERWONAK
z dnia 23 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Czerwonak na lata 2018-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 i 1818) oraz uchwały nr 407/XLVII/2018 Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Czerwonak na lata 2018-2020 uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 407/XLVII/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak na lata 2018-2020
wprowadza się nastepujące zmiany:
1) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak
Wojciech Skrzekut

/podpisano elektronicznie/
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 170/XVIII/2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 stycznia 2020 r.
Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Czerwonak na 2020 rok
Cel szczegółowy nr 1
Minimalizowanie zachowań ryzykowanych dzieci i młodzieży
Lp.

Zadanie/projekt

Działania

Wskaźniki

1.

Profilaktyka i edukacja

Organizacja, przeprowadzenie zajęć
profilaktycznych, edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży

Liczba zajęć,
warsztatów, spotkań;
liczba uczestników

Aktualizowanie bazy danych
dotyczących możliwości i form
spędzania czasu wolnego na terenie
gminy

Aktualizacja bazy

NPZ 2.1.1. pkt 1, b;
NPZ 2.3.1. pkt 1
2.

Zagospodarowanie czasu
wolnego

Źródła pozyskiwania
wskaźników
Dokumentacja merytoryczna UG:
listy obecności, inne potwierdzenia
odbycia zajęć;
Dokumentacja księgowa UG:
umowy, rachunki, faktury,
Dokumentacja merytoryczna UG:
lokalne strony internetowe

www.czerwonak.pl

Cel szczegółowy nr 2
Podniesienie stanu wiedzy społeczności lokalnej na temat problemu zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi
Źródła pozyskiwania
Lp. Zadanie/projekt
Działania
Wskaźniki
wskaźników
1.

Podnoszenie kompetencji osób
dorosłych (służb społecznych,
rodziców, opiekunów dzieci
i młodzieży) dot. wczesnego
rozpoznawania zagrożenia
używania substancji
psychoaktywnych oraz
umiejętności i podejmowania
interwencji profilaktycznej

Organizacja, przeprowadzenie
szkoleń, warsztatów, zajęć, spotkań

Liczba odbytych
szkoleń, warsztatów,
zajęć, spotkań;
liczba uczestników;
liczba materiałów
profilaktycznych

Dokumentacja merytoryczna UG:
listy obecności, inne potwierdzenie
odbycia szkoleń, warsztatów, spotkań,
zajęć;
Dokumentacja księgowa UG:
umowy, rachunki, faktury, delegacje

Odpowiedzialny
za realizację

Budżet

Urząd Gminy

15 000,00 zł

Urząd Gminy

1 000,00 zł

Odpowiedzialny
za realizację

Budżet

15 000,00 zł
Urząd Gminy

NPZ 2.2.. pkt 1, 2;
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NPZ 2.3.1. pkt 2
2.

Media dla profilaktyki

Zamieszczanie artykułów
informacyjnych
i edukacyjnych na stronach
internetowych i w prasie lokalnej;
zakup i dystrybucja czasopism,
plakatów, ulotek, broszur

Liczba artykułów
na lokalnych stronach
internetowych
i w prasie lokalnej;
liczba czasopism,
plakatów, ulotek,
broszur

Dokumentacja merytoryczna UG:
wydruk ze strony internetowej –
wersja papierowa zamieszczonych
artykułów, wycinki z gazet
z zamieszczonymi artykułami;
Dokumentacja księgowa UG:
faktury, rachunki

Udział w kampaniach społecznych
o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym

Liczba zgłoszeń
udziału; materiały
do przeprowadzenia
kampanii

Wspieranie działalności
Podejmowanie wspólnych inicjatyw
instytucji, stowarzyszeń
w zakresie realizacji celów
i osób fizycznych, służącej
Programu
rozwiązywaniu problemów
narkomanii
Cel szczegółowy nr 3
Planowanie strategiczne i optymalizacja działań profilaktycznych

Liczba i rodzaj
podjętych inicjatyw

Lp.

Zadanie/projekt

Działania

Wskaźniki

1.

Koordynacja działań
profilaktycznych na terenie
gminy

Realizacja działań przyjętych
w GPPN

Ocena stopnia
realizacji Programu

NPZ 2.1.1. pkt 2
3.

Kampanie profilaktyczne

NPZ 2.1.1. pkt 1, b
4.

Urząd Gminy

1 500,00 zł

Dokumentacja merytoryczna UG:
notatki, porozumienia, sprawozdania;
Dokumentacja księgowa UG:
faktury, rachunki

Urząd Gminy

4 000,00 zł

Dokumentacja merytoryczna UG:
notatki, porozumienia, sprawozdania:
Dokumentacja księgowa UG: faktury,
rachunki

Urząd Gminy

2 000,00 zł

Źródła pozyskiwania
wskaźników
Dokumentacja merytoryczna UG:
sprawozdania, inne potwierdzenie;
Dokumentacja księgowa UG: umowy,
rachunki, faktury

Odpowiedzialny
za realizację

Urząd Gminy

Budżet

1 500,00 zł

Planowane wydatki w 2020 roku: 40 000,00 zł
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 170/XVIII/2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Plan finansowy budżetu na realizację zadań
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak
na 2020 rok
Dział 851, rozdział 85153

851

OCHRONA ZDROWIA
85153

Zwalczanie narkomanii

40 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

900,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

130,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 970,00

4300

Zakup usług pozostałych

22 000,00

4700

Szkolenie pracowników

3 000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 900,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 130,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł
- aktualizowanie bazy danych dot. możliwości i form spędzania czasu wolnego na terenie gminy
- zajęcia profilaktyczne
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8 970,00 zł
- materiały: profilaktyczne, do zajęć szkoleniowych, kancelaryjne
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 22 000,00 zł
- zajęcia profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci
- zajęcia profilaktyczne dla osób dorosłych (rodzice)
- koszty szkoleń przedstawicieli różnych instytucji (nauczyciele, policja, GOPS, służba zdrowia)
- działania w ramach kampanii profilaktycznych
§ 4700 Szkolenie pracowników – 3 000,00 zł
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Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Czerwona na lata 2018-2020
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przeciwdziałanie
narkomanii należy do zadań własnych Gminy, obejmujących w szczególności:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
i prawnej;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania
problemów
narkomanii,
w szczególności
dla
dzieci
i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących
w pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
rozwiązywaniu problemów narkomanii oraz innych przewidzianych ustawą zadań.

służących

Realizacja powyższych zadań, w myśl art. 10 ust. 2 i 3 ustawy, prowadzona jest w postaci Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak na lata 2018-2020, uchwalonego przez Radę
Gminy Czerwonak w 2018 roku.
Koordynatorem realizacji Programu jest Urząd Gminy Czerwonak.
W Programie na 2020 rok realizowane będą wytyczone cele szczegółowe:
1) minimalizowanie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży;
2) podniesienie stanu wiedzy społeczności lokalnej na temat problemu zagrożeń związanych ze środkami
psychoaktywnymi;
3) planowanie strategiczne i optymalizacja działań profilaktycznych.
W tym stanie rzeczy, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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