
UCHWALA NR XXXI/218/2013
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii na 2014 r.

Na podstawie art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii /Dz.U.z 2012 r.
poz. 1247 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym /Dz.U.z
2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318/RadaGminy Ostrowek uchwala, co nastepuje:

§ 1. Przyja^c Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii na 2014 r., stanowia^cy zalacznik do
niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przewod
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Zalacznik do Uchwaly Nr XXXI/218/2013

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii na terenie Gminy Ostrowek na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii okresla kierunki lokalnej polityki w zakresie
profilaktyki oraz minimalizacji szkod spolecznych i indywidualnych wynikajacych z zazywama

narkotykow i innych substancji psychoaktywnych. Glownym celem programu jest pomoc osobom
uzaleznionym i osobom zagrozonym uzaleznieniem poprze prowadzenie dziatah informacyjnych,
szkoleniowych i edukacyjnych. Adresatami programu s^glownie osoby zagrozone uzaleznieniem

i uzaleznione, a w szczegolnosci dzieci i mlodziez, ktorym nalezy zakrzewic wiedz? i umiej^tnosci
pozwalaja_ce na dokonywanie wlasciwych wyborow w zyciu. Realizatorami zadari ujetych

w programie b?da_: Urzad Gminy w Ostrowku, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych w Ostrowku, Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Ostrowku, Komisariat Policji

w Osjakowie oraz szkoly podstawowe z terenu gminy Ostrowek i Gimnazjum w Ostrowku oraz inne
instytucje i osoby zajmujace sie problematykq. przeciwdzialania narkomanii. Srodki finansowe na
realizacj^ programu przeciwdzialania narkomanii pochodza z oplat za korzystanie z zezwolen na

sprzedaz napojow alkoholowych. Na realizacj? zadaii gminnego programu przeciwdzialania
narkomanii w 2014 r. przewidziano kwot$ 2 000 zl

Zadania zwi^zane z przeciwdzialaniem narkomanii

Lp. Zadan ie Sposob realizacji

Udzielanie rodzinom, w ktorych
wyst^pujq. problemy narkomanii,
pomocy psycho spolecznej
i prawnej

1. Wspolpraca z podmiotami dzialajaj:ymi w sferze
przeciwdzialania narkomanii
2. Dzialalnosc informacyjna skierowana do osob
dotknigtych i zagrozonych problemem uzaleznien.

Prowadzenie profilaktycznej
dzialalnosci informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiazywania
problemow narkomanii.,
w szczegolnosci dla dzieci
i mlodziezy

1. Realizacja programow profilaktycznych dla dzieci
i mlodziezy
2. Dofinansowanie konkursow o tematyce
antynarkotykowej organ izowanych w szkolach,
w tym zakup materialow niezb^dnych do
przeprowadzenia konkursu i zakup nagrod.
3. Dofinansowanie ciekawych form spe,dzania czasu
wolnego dla dzieci i mlodziezy zawieraja^cych tresci
profilaktyczne.
4. Dofinasowanie imprez rozrywkowych,
sportowych propagujacych zycie bez nalogow.
5. Zakup i dystrybucja materialow informacyjno-
edukacyjnych, dydaktycznych i naukowych.

Przewoi
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