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UCHWAŁA NR VII/34/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2011" przyjętym 
uchwałą Nr IV/8/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2010r. 

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 
473 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz art. 6 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 
lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. 
zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W wykonaniu pkt 8 "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na 
rok 2011" dokonuje się uzupełnienia harmonogramu działań zmierzających do wykonania 
tego PROGRAMU, w sposób stanowiący jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna oraz 
Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie

W uchwalonym w dniu 29 grudnia 2010r. "Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Kościerzyna na rok 2011" w pkt 8 zawarto zapis, iż harmonogram działań 
zawartych w "Programie" zostanie uzupełniony po przeliczeniu i przeniesieniu do działu 
"ochrona zdrowia" dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 a nie w pełni 
wykorzystanych. W związku z tym, iż środki te zostały obliczone i przeznaczone na 
zadania ujęte w ciągu dalszym harmonogramu działań, podjęcie uchwały o uzupełnieniu 
harmonogramu działań jest zasadne. 
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Załącznik do Uchwały Nr VII/34/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 23 marca 2011 r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ - 2011 c.d. 

 
Cel Drogi realizacji Realizatorzy Przewidywany 

koszt 

1) Udzielanie rodzinom 
z problemem 
alkoholowym 
i narkotykowym 
pomocy, a w 
szczególności ochrony 
przez przemocą 
w rodzinie 

- działalność profilaktyczna, szkoleniowa i edukcyjna nakierowana na 
mieszkańców Kościerzyny dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i pomocy ofiarom przemocy ( w tym konferencje, ulotki, banery, 
szkolenia, happeningi),
- działalność świetlicy popołudniowej dla dzieci z rodzin zagrożonych 
alkoholizmem,
- zapewnienie środków finansowych na działalność Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika Burmistrza 
Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii (zabezpieczenie w narzędzia pracy) 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej,
Szkoła Podstawowa 

Nr 2,
Pełnomocnik 

Burmistrza ds. 
Profilaktyki 

i Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania 

Narkomanii 

28.500 zł. 

2) Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej 
i edukacyjnej.
Zapewnienie warunków 
dla prawidłowego 
rozwoju i socjalizacji 
dzieci i młodzieży ze 
środowisk zagrożonych 
alkoholem, narkomanią, 
przemocą. 

- przeprowadzenie badań wśród dorosłych mieszkańców Kościerzyny oraz 
młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich dot. m.inn. uzależnień od 
alkoholu i narkotyków a także przemocy w rodzinie,
- realizowanie programów profilaktycznych ( profilaktyka zachowań 
ryzykownych) i edukacyjnych (dni profilaktyki),
- zapewnienie warunków (miejsc rekreacji) do spędzania wolnego czasu 
w sposób społecznie pożądany - tworzenie nowych, uzupełnienie 
i naprawa istniejących,
- szkolenia, kursy, materiały propagandowe, literatura, organizacja (udział) 
w imprezach i festynach propagujących postawy trzeźwościowe i wartości 
rodzinne,
- finansowanie turnusów terapeutycznych z programem szkolnym. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej,

Zespół Szkół 
Publicznych Nr 1,

Urząd Miasta 

103.124 zł. 

RAZEM 131.624 zł. 


