
UCHWAŁA NR XXVI/204/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 marca 2012 r.

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

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2012" przyjętym 
uchwałą Nr XXI/154/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2011r. 

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 2012" 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 14 grudnia 2011r. "Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Kościerzyna na rok 2012" 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 2011 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 XXVI/204/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 marca 2012 r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ - 2012 r. c.d. 

 
Cel Drogi realizacji Realizatorzy Przewidywany 

koszt 
1) Zwiekszenie 
dostępności 
pomocy 
terapeutycznej 
dla osób 
uzależnionych od 
alkoholu 
i narkotyków 
oraz osób 
współuzależnion
ych i DDA 

- finansowanie dodatkowych programów terapeutycznych, 
- monitorowanie liczby osób w terapii, 

Zakłady Opieki Zdrowotnej, 
Urząd Miasta, 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

1.400 zł. 

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

-działalność świetlic popołudniowych i programów 
socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych 
alkoholizmem i przemocą 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 

Szkoła Podstawowa Nr 2, 
Zespół Szkół Publicznych Nr 3 

18.100 zł. 

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

- realizowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych 
(konkursy, prelekcje) prezentowanie sztuk teatralnych i innych 
przedsięwzięć propagujących postawy trzeźwościowe, 
organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, 
integracyjnych, kampanii, festynów itp. promujących zdrowie, 
wolność od uzależnień, udział w takich imprezach. Warsztaty 
(w tym artystyczne), szkolenia, kursy, ankiety, diagnozy, 
materiały propagandowe, literatura dot. uzależnień 
i przemocy, 
- promowanie sportowo - turystycznych form działalności 
profilaktycznej, turnieje i rozgrywki sportowe, 
- finansowanie i dofinansowwanie kolonii i półkolonii 
z programem profilaktycznym oraz turnusów terapeutycznych 
z programem szkolnym; finansowanie ferii i wakacji dzieci, 
- zapewnienie warunków (miejsc rekreacji) do spędzania 
wolnego czasu w sposób społecznie pożądany. 

Szkoły podstawowe, gimnazjalne 
i ponadgimnazjalne, Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 
BOPO, Pełnomocnik Burmistrza, 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Centrum Kultury 

i Sportu, Urząd Miasta, Miejska 
Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, kuratorzy 

89.268 zł. 

4) Wspomaganie 
dzialalności 
instytucji, 
stowarzyszeń 
i osób 
fizycznych, 
służącej 
rozwiązywaniu 
problemów dot. 
uzależnień. 

-współpraca z policją, strażą miejską oraz innymi 
organizacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi 
w zakresie profilatyki i przeciwdziałania uzależnieniom jak 
również pomocy w dożywianiu i ograniczaniu zagrożeń dla 
życia (ogrzanie) i profilaktycznym oddziaływaniu na osoby 
dotknięte chorobą alkoholową, promowanie zdrowego 
i trzeźwego stylu życia. 

Urząd Miasta, Straż Miejska, 
Komenda Powiatowa Policji, 

Organizacje pozarządowe, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

40.300 zł. 

RAZEM 149.068 zł. 
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