
 

UCHWAŁA NR VII/46/11 

RADY GMINY TUŁOWICE 

 z dnia 30 czerwca  2011 r. 
 

zmieniająca uchwałę nr  III/15/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia  2010r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkotykowych na 2011 rok 

 

 

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473, nr 115, poz. 

793, nr 176, poz. 1238, z 2008 r. nr 227, poz. 1505, z 2009 r. nr 18, poz. 97, nr 144, poz. 

1175, z 2010 r. nr 47, poz. 278, nr 127, poz. 857, z 2011 r. nr 106, poz. 622) oraz na 

podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 

z 2005 r. nr 179, poz.1485, z 2006 r. nr 66, poz. 469, z 2006 r. nr 120, poz. 826, z 2007 r. nr 7, 

poz. 48, nr 82, poz. 558, z 2009 r. nr 18, poz. 97, nr 63, poz. 520, nr 98, poz. 817, nr 92, poz. 

753, nr 98, z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 143, poz. 962, nr 213, poz. 1396, nr 228, poz. 1486, z 

2011 r. nr 63, poz. 322) uchwala się co następuje: 

 

§ 1.   Zmienia się preliminarz wydatków na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania   

         problemów  narkotykowych stanowiący załącznik nr 3 w brzmieniu nadanym  

         załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§   3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

         Michał Szumega  
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Preliminarz wydatków i harmonogram  działań  z  zakresu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów narkotykowych  

   w  ramach  zadań  własnych  na  2011 rok 

 
 

Rodzaj zadania 

 

Działanie 

 

Termin 

realizacji 

 

Wykonawca 

Koszty 

realizacji 

w zł. 

1.   Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych lub zagrożonych 

uzależnieniem od narkotyków;  

 

1.kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego – 

prowadzenie zajęć motywacyjno – edukacyjnych z 

zakresu uzależnień, 

2.tworzenie warunków do bieżącej realizacji GPRPA – 

zakup prasy, materiałów i wyposażenia, wynajem 

pomieszczenia na PK, 

3. zwrot kosztów środków farmakologicznych i kosztów 

dojazdu na leczenie osób znajdujących się w trudnych 

warunkach materialnych. 

 

praca ciągła 

 

 

praca ciągła 

 

 

praca ciągła 

 

Instruktor terapii uzależnień 

 

 

Pełnomocnik ds. RPAiPN 

 

 

Kierownik OPS 

 

- 

 

 

 - 

 

 

- 

2.   Udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy narkotykowe, 

pomocy psychospołecznej i 

prawnej; 

1.udzielanie bezpłatnej pomocy terapeutycznej i/lub 

pomocy prawnej w zakresie problematyki 

narkotykowej 

 

praca ciągła 

 

Instruktor terapii uzależnień 

Członek GKRPA 

 

- 

3.   Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii;  

 

1. prowadzenie programu profilaktycznego 

odpowiadającego standardom wyznaczonym przez 

technologie profilaktyczne dla uczniów Publicznego 

Gimnazjum – „Jestem sobą”, 

2. szkolenia z zakresu problematyki narkotykowej 

nauczycieli, pedagogów, Pełnomocnika, członków 

GKRPA, przedstawicieli różnych zawodów, 

3. zakup i dystrybucja materiałów informacyjno- 

edukacyjnych dotyczących zjawiska narkomanii, 

 

praca ciągła  

 

 

wg potrzeb 

 

 

praca ciągła 

 

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół 

Pełnomocnik ds. RPAiPN 

 

Pełnomocnik ds. RPAiPN 

 

 

Pełnomocnik ds. RPAiPN  

  

 

 

 

          2490 

 

 

 3510 

 

 

300 
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4.   Wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów 

narkotykowych; 

1.powierzanie realizacji poszczególnych zadań 

gminnego programu instytucjom, stowarzyszeniom i 

osobom fizycznym lub wspieranie takich działań, 

2.wspieranie współpracy klubów/stowarzyszeń ze 

społecznościami lokalnymi zawierających elementy 

profilaktyki narkotykowej np.: festyny rodzinne, 

mityngi, spotkania z osobami zajmującymi się 

problemem narkotyków, spektakle teatralne, koncerty. 

 

 

praca ciągła 

 

praca ciągła 

 

 

 

Wójt, Pełnomocnik ds. RPAiPN  

 

Wójt, Pełnomocnik ds. RPAiPN  

 

 

 

- 

 

4.700 

 

   5. Udzielanie pomocy społecznej 

osobom uzależnionym i rodzinom 

osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym i integrowanie ze 

środowiskiem lokalnym tych osób 

z wykorzystaniem pracy socjalnej 

i kontraktu socjalnego; 

 

1. zawieranie kontraktów socjalnych, 

 

praca ciągła 

 

Kierownik OPS 

 

- 

6. Monitoring 1. identyfikacja i monitorowanie zjawisk związanych z 

narkotykami, 

 

praca ciągła 

 

Pełnomocnik ds. RPAiPN  

GKRPA, Dyrektorzy szkół, 

Kierownik OPS, 

 

- 

    

R A Z E M 

 

 

11.000 

 

 

 

 


