
Uchwała Nr  LIV/361/13
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 listopada 2013 r.

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXIV/220/12  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  28  listopada  2012r.  w  sprawie  przyjęcia 
Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  gminy 
Trzcianka na lata 2012-2015.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.
o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz   art. 10 ust. 
1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 
2012r. poz 124 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§  1. W  uchwale  Nr  XXXIV/220/12  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 
28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii  dla  gminy  Trzcianka  na  lata  2012-2015,  część  V  załącznika 
otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do uchwały.

§  2.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Trzcianki
i Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

     



Załącznik 
                                          do uchwały Nr LIV/361/13 

Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 listopada  2013 r.

V. Źródła i zasady finansowania gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii:

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu są środki finansowe budżetu 
gminy Trzcianka,  pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 
W ramach powyższego budżetu, przeznacza się w poszczególnych latach środki 
na  finansowanie  realizacji  zadań  wynikających  z  Gminnego  Programu, 
w następujących kwotach:

Rok Kwota cel
2012 5.000,00 zł - Zakup materiałów do realizacji programów „Spójrz 

Inaczej”  i „Spójrz Inaczej Na Agresję”
2013 5.000,00 zł

10.000,00 zł

2.000,00 zł

-  Zakup materiałów do realizacji programów „Spójrz 
Inaczej”   i „Spójrz Inaczej Na Agresję”,

- Usługi terapeutyczne w Punkcie Pomocy 
Kryzysowej,

- organizacja szkoleń i udział w szkoleniach w 
zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii.

2014 5.000,00 zł

10.000,00 zł

2.000,00 zł

18.000,00

-  Zakup materiałów do realizacji programów „Spójrz 
Inaczej”   i „Spójrz Inaczej Na Agresję”,

- Usługi terapeutyczne w Punkcie Pomocy 
Kryzysowej,

- organizacja szkoleń i udział w szkoleniach w 
zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii,

- finansowanie programów profilaktycznych w 
zakresie przeciwdziałania narkomanii.



2015 5.000,00 zł

10.000,00 zł

2.000,00 zł

18.000,00

-  Zakup materiałów do realizacji programów „Spójrz 
Inaczej”   i „Spójrz Inaczej Na Agresję”,

- Usługi terapeutyczne w Punkcie Pomocy 
Kryzysowej,

- organizacja szkoleń i udział w szkoleniach w 
zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii,

- finansowanie programów profilaktycznych w 
zakresie przeciwdziałania narkomanii.

 



Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany 
uchwały  Nr  XXXIV/220/12   Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 
28 listopada 2012r.   w  sprawie przyjęcia  Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Trzcianka na lata 2012-
2015
 

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ma służyć 
ograniczeniu  używania  substancji  psychoaktywnych  i  związanych  z  tym 
problemów  społecznych  i  zdrowotnych.  Projekt  przedmiotowej  uchwały 
zakłada wskazanie środków do realizacji zadania przyjętego jako cel Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Trzcianka na lata 2012-2015 
pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  narkomanii,  w 
szczególności  skierowanej  do  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”. 

Powyższe  zadanie  będzie  realizowane  poprzez  udzielenie   dotacji  na 
realizację  programów  profilaktycznych  w  zakresie  przeciwdziałania 
narkomanii. Planowany koszt – po 18.000,00 zł  w latach 2014-2015.  Źródłem 
finansowania  zadania  są  środki  finansowe  budżetu  gminy  Trzcianka, 
pochodzące  z  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych.
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