Uchwała Nr .......................
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia ..................................
zmieniająca uchwałę Nr BRM.0007.91.2017 Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2018”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994) oraz na podstawie art.5 ust.1 oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j Dz.U. z 2017 poz. 783 ze zm.) na wniosek Burmistrza Ornety,
Rada Miejska w Ornecie uchwala, co następuje:
§ 1. W „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018” wraz z harmonogramem
realizacji stanowiący załącznik nr 2 i preliminarzem wydatków, stanowiącymi załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr BRM.0007.91.2017 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 grudnia 2017r.r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) harmonogram realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) preliminarz wydatków do harmonogramu zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2018 , otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych
Urzędu Miejskiego w Ornecie

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Uzar

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 182 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.
Dz.U. z 2016r. poz, 487 ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczane na
inne cele. W roku 2017 nie wykorzystano w całości założonego planu finansowego realizowanego
programu.
W

związku

z

powyższym uchwałą

zmieniającą

przyjmuje

się

dodatkowe

zadania

w harmonogramie realizacji zadań i w preliminarzu wydatków do Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……………..
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia ……………

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018

L.P
.
I.

ZAMIERZENIA (ZADANIA)

Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem

II.

Udzielanie rodzinom,
w których występują
problemy narkomanii
pomocy psychospołecznej
i prawnej

SPOSOBY REALIZACJI ZAMIERZEŃ

OSOBY LUB
INSTYTUCJE
ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZACJĘ

TERMIN
REALIZACJI

OCZEKIWANE EFEKTY

Dział 851 – Ochrona Zdrowia Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii
1. Konsultacje indywidualne
Urząd Miejski,
psycholog terapeuta ds. narkomaniiWiększa skuteczność
Pełnomocnik ds.
cały rok
dla młodzieży eksperymentującej ze
realizowania gminnej
profilaktyki
środkami psychoaktywnymi, dla
polityki społecznej,
uzależnień
dzieci i młodzieży sprawiających
większa świadomość
trudności natury wychowawczej
problemu narkotykowego,
oraz dla rodziców i nauczycieli.
ograniczanie szkód
związanych z używaniem
i nadużywaniem środków
psychoaktywnych
1. Udzielanie informacji, konsultacji
Więcej rodzin radzących
i wsparcia rodzinom, w których
sobie z problemami
występują problemy uzależnień;
rodzinnymi i
w tym narkomanii;
wychowawczymi,
a/ w Punkcie KonsultacyjnoUrząd Miejski,
więcej osób
cały rok
Informacyjnym dla Osób
Pełnomocnik ds.
podejmujących działania
Uzależnionych oraz Członków ich
profilaktyki
prawne i społeczne
Rodzin,
uzależnień
ograniczające
b/ w Punkcie Interwencji
M-GOPS
nadużywanie środków
cały rok
Kryzysowej dla Osób
Pełnomocnik ds.
psychoaktywnych

ŚRODKI
FINANSOWE

3.600,00

Koszty ujęte
w gminnym
programie
profilaktyki
i rozwiązy wania
problemów
alkoholowyc
h

Doświadczających Przemocy w
Rodzinie

III.

Wspomaganie działań
instytucji, organizacji
pozarządowych i osób
fizycznych służących

profilaktyki
uzależnień

oraz zmniejszanie
ryzyka uzależnienia

c/ opieka merytoryczna nad
funkcjonującymi grupami wsparcia

M-GOPS
Pełnomocnik ds.
profilaktyki
uzależnień

cały rok

1. Organizowanie wydarzeń
społeczno-kulturalnych, imprez,
spotkań, konkursów, zabaw
adresowanych do mieszkańców
miasta i gminy Orneta stanowiących
promocję zdrowego stylu życia

Urząd Miejski,
Pełnomocnik ds.
profilaktyki
uzależnień,
organizacje
pozarządowe,

cały rok

1. Zakup materiałów do
prowadzonych w szkołach
podstawowych programów
profilaktycznych:
- „Przyjaciele Zippiego” kl. I-II
- „Cukierki” kl. III-IV
- „Domowi Detektywi” kl. V
- „Fantastyczne Możliwości” kl. VI

Urząd Miejski,
Pełnomocnik ds.
profilaktyki
uzależnień

cały rok

rozwiązywaniu problemów
uzależnień; w tym

Ograniczanie zachowań
ryzykownych, nabycie
umiejętności
nawiązywania
prawidłowych kontaktów
z rówieśnikami oraz
umiejętności aktywnego
wypoczynku, promowanie
zdrowego stylu życia

6.000,00

narkomanii
IV.

Prowadzenie
profilaktycznej działalności
informacyjnej,
edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów
narkomanii;
w szczególności dla dzieci
i młodzieży, systemowe

2. Przeprowadzenie warsztatów pn
,,Dopalacze-nowe spojrzenie na
narkotyki” dla uczniów kl. VIII
szkół podstawowych

Urząd Miejski,
Pełnomocnik ds.
profilaktyki
uzależnień,
Dyrektorzy szkół

II półrocze
roku 2018

Objęcie oddziaływaniami
profilaktycznymi jak
największej populacji
dzieci. Nabycie wiedzy
zdrowego stylu życia oraz
dotyczącej problematyki
uzależnień
Pogłębienie wiedzy
dotyczącej problemu
dopalaczy. Objecie
oddziaływaniami
profilaktycznymi uczniów

3.000,00

1.440,00

szkół podstawowych

wdrażanie programów
profilaktycznych
obejmujących różne
szkolne grupy wiekowe

3. Przeprowadzenie zajęć
edukacyjnych nt. zachowań
ryzykownych wśród dzieci
i młodzieży dla uczniów szkół
z terenu miasta i gminy Orneta

Urząd Miejski,
Pełnomocnik ds.
profilaktyki
uzależnień,
Dyrektorzy szkół

I półrocze
roku 2018

4. Przeprowadzenie spotkań
edukacyjnych dla rodziców nt.
zagrożeń związanych z grami
komputerowymi

Urząd Miejski,
Pełnomocnik ds.
profilaktyki
uzależnień
Dyrektorzy szkół

5. Przeprowadzenie szkolenia nt.
jak wspierać ucznia dla gron
pedagogicznych szkół z terenu
miasta i gminy Orneta

Urząd Miejski,
Pełnomocnik ds.
profilaktyki
uzależnień,
Dyrektorzy szkół

II półrocze
roku 2018

6. Przeprowadzenie szkolenia
nauczycieli, realizatorów Programu
Profilaktycznego ,,Fantastyczne
Możliwości”

Urząd Miejski,
Pełnomocnik ds.
profilaktyki
uzależnień
Dyrektorzy szkół
Urząd Miejski,
Pełnomocnik ds.
profilaktyki
uzależnień
Dyrektorzy
Przedszkoli

I półrocze
roku 2018

7. Przeprowadzenie spotkań
edukacyjnych dla rodziców,
dziadków, opiekunów dzieci w
wieku od 3-7 lat nt. ,, Jak mówić
żeby maluchy nas słuchały”

I półrocze
roku 2018

II półrocze
roku 2018

Ograniczanie szkód
zdrowotnych u dzieci
i młodzieży

2.200,00

Zwiększenie wiedzy przez
rodziców na temat
zagrożeń związanych
z grami komputerowymi

1.440,00

Zwiększenie kompetencji
oraz pogłębienie wiedzy

2.900.00

Ograniczanie zachowań
ryzykownych uczniów

Pogłębianie wiedzy
wychowawczej przez
opiekunów. Zwiększenie
kompetencji
wychowawczych przez
rodziców, opiekunów,

2.100,00

1.180,00

dziadków

OGÓŁEM:

23.860,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……………..
Rady Miejskiej w Ornecie
z dnia ……………

PRELIMINARZ WYDATKÓW
DO HARMONOGRAMU ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2018
Dział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii
§ 2830 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych 6.000,00
Organizowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw
adresowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Orneta stanowiących promocję zdrowego
stylu życia
6.000,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe; 3.600,00
Konsultacje indywidualne ,psycholog, terapeuta ds. narkomanii - dla młodzieży
eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, dla dzieci i młodzieży sprawiających
trudności natury wychowawczej oraz dla rodziców i nauczycieli
12 m-cy x 6 godz. = 72 godz. x 50,00
3.600,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia; 3.000,00
Zakup materiałów do prowadzonych w szkołach podstawowych (SP Bażyny, SP Mingajny,
SP 1 i SP 4) programów profilaktycznych „Przyjaciele Zippiego” , „Cukierki”, „Domowi
Detektywi” i „Fantastyczne Możliwości”
3.000,00
§ 4220 - zakup środków żywności 300,00
Poczęstunek dla uczestników szkoleń
300,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych; 10.960,00
1. Przeprowadzenie warsztatów pn. ,,Dopalacze-nowe spojrzenie na narkotyki” dla uczniów
kl. VII szkół podstawowych
3 x 480,00
1.440,00
2. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nt. zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży
dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy Orneta 11 zajęć x 200,00
2.200,00

3. Przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców nt. zagrożeń związanych z grami
komputerowymi
8 szkół x 180,00
1.440,00
4. Przeprowadzenie szkolenia nt. jak wspierać ucznia dla gron pedagogicznych szkół
z terenu miasta i gminy Orneta
2.700,00
5. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, realizatorów Programu Profilaktycznego
,,Fantastyczne Możliwości”
2.000,00
6. Przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców, dziadków, opiekunów dzieci w wieku
od 3- 7 lat nt. ,,Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały”. – 2x 590 zł
1.180,00

OGÓŁEM:
23.860,00

