Uchwała Nr XXIX/282/09
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy
Pelplin na 2010 rok.

Na podstawie art.18, ust. 2,pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.
U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, ze zm. ) oraz na podstawie art. 10, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485 ze zm. ),
Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na rok 2010,
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, należy do zadań własnych
gminy. Zadanie realizowane jest w oparciu o Program Przeciwdziałania Narkomanii
uchwalany przez Radę Miejską w Pelplinie. Wydatkowanie środków finansowych uzasadnia
się potrzebami przewidzianymi na 2010 r., które przedstawione są jak niżej:
1. Wspieranie

programów

edukacyjnych

zakresu

problematyki

narkomanii

adresowanych do określonych grup docelowych (młodzież szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, rodziców) – 1.500 zł
2. Uzupełnienie literatury o tematyce profilaktycznej w bibliotece miejskiej ( zakup
literatury) – 200 zł
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych związanych z
profilaktyką uzależnienia od substancji psychoaktywnych – 250 zł
4. Zakup ulotek, broszur informacyjno- edukacyjnych – 250 zł
5. Wprowadzanie programów alternatywnych jako jeden z elementów organizacji czasu
wolnego dzieci i młodzieży – 1.000 zł
6. Wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych
programów profilaktycznych – 400 zł
7. Diagnoza rozpowszechniania i używania środków psychoaktywnych oraz planowanie
działań zapobiegawczych ( zakup testów narkotykowych) – 1.100 zł
8. Szkolenie podnoszące kompetencje osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki
narkomanii – 300 zł
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

