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UCHWALA Nr242/XXVI/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie przyj^cia Programu Przeciwdzialania Narkomanii
w Gminie Chorzele na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozn.
zm.) oraz w zwiazku z art. 10 ust.l i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzialaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z pozn.
zm.) Rada Miejska w Chorzelach postanawia co nast^puje :

§1

Uchwala si§ Program Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Chorzele na 2013
rok w brzmieniu stanowiacym zalacznik do niniejszej uchwary.

§2

Traci moc uchwala nr 127/XV/ll Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia
2011 roku w sprawie przyjecia Programu Przeciwdzialaniu Narkomanii
w miescie i gminie Chorzele na 2012 rok.

§3

Wykonanie uchwaly powierza si$ Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§4

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele raz w roku dokona oceny realizacji programu i
przedstawi Radzie Miejskiej.

§5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem 01 stycznia 2013 roku.



Zalqcznik do Uchwaty
Nr 242/XXVI/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PROGRAM

przeciwdzialania narkomanii

na terenie miasta i gminy Chorzele na 2013 rok



L.p Zadanie

Forma realizacji Podmiot

realizuj^cy
zadania

Miejsce i czas
realizacji

Koszt

realizacji

1. Zwiekszenie dost?pnosci
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osob

uzaleznionych i osob
zagrozonych uzaleznieniem.

1. Prowadzenie akcji informacyjnej o
mozliwosciach uzyskania pomocy
w zakresie terapii uzaleznieri.

Miejsko-Gminna
Komisja
Rozwiazywania
Problemow

Alkoholowych
Nauczyciele
Soltysi wsi

- szkoly na terenie,
miasta i gminy,

- miejscapubliczne,
- na tablicach

ogloszeh

Zadanie wlasne

2. Informowanie o skutkach

uzaleznienia(rozprowadzanie
ulotek,ksiazek,broszurek itp.

M-GKRPA

Nauczyciele
Soltysi wsi

- na tablicach ogloszen,
- instytucje,
- szkoly,
- miejsca publiczne

Zadanie wlasne

3. Telefon zaufania dla osob

potrzebujacych pomocy.
M-GKRPA Urzad Miasta i Gminy w

Chorzelach codziennie

wgodz. od800dol400

Zadanie wlasne

4. Rozpatrzenie wnioskow o
zastosowanie leczenia osob

uzaleznionych od narkotykow.
-opinia bieglych,
-koszty leczenia,
-koszty przejazdu na leczenie,
-oplaty sadowe.

M-GKRPA Praca ci^gla 2.000,00 zl

2. Udzielanie rodzinom, w
ktorych wyst^puja^problemy
narkomanii, pomocy

1.Prowadzenie punktu konsultacyjnego,
udzielanie pomocy i wsparcia osobom
zglaszajacym si? do punktu.

M-GKRPA Praca ci^gla Zadania wlasne



psychospolecznej i prawnej.

2.Pomoc w kierowaniu na konsultacje do
Osrodkow Terapeutycznych dla osob
uzaleznionych od narkotykow i do
Osrodka MONAR.

M-GKRPA Praca ci^gla Zadanie wlasne

3. Wspolpraca z pedagogami szkolnymi
psychologiem i Policjq. w zakresie
pomocy psychologicznej i prawnej.

M-GKRPA Praca ciaj>la Zadanie wlasne

3. Wspomaganie dzialan
instytucji,organizacji
pozarzadowych i osob
fizycznych,sluzacych
rozwia^zywaniu
problemow narkomanii.

1. Zakup spektakli teatralnych dla
dzieci i mlodziezy szkolnej o
charakterze edukacyjno-
profilaktycznym oraz programow do
ktorych zalaczone sa^ scenariusze
lekcji profilaktycznych do realizacji
na godzinach wychowawczych w
szkole, poruszajajcych problem

narkomanii.

M-GKRPA Szkoly na terenie
miasta i gminy

3.000,00 zl

2. Wspolfinansowanie kampanii
profilaktyczno - informacyjnych
zwiazanych z uzaleznieniami

(narkomania,nikotynizm,alkoholizm)

M-GKRPA I-XII 2013 r. 1.500,00 zl

3. Kierowanie na szkolenia i kursy
pedagogow szkolnych, nauczycieli,
pracownikow socjalnych OPS w

zakresie rozwiazywania problemow

uzaleznieh.

M-GKRPA I-XII 2013 r. 1.300,00 zl

Ogolem koszty realizacji programu ^ ^ 7.800,00 zl
PRZEWODVIICZACY
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