Uchwala nr XXXIIII17712020
Rady Miasta Garwolina
z dnia 27 pazdziernika 2020 roku
w sprawie zmiany uchwaly nr XIXI 11012019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie
przyj~cia

Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0 samorz~dzie

gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

0

przeciwdzialaniu narkomanii (Oz. U. z 2019 r. poz. 852 z pom. zm.)
Rada Miasta Garwolina uchwala co

nast~puje :

§1
W

zal~czniku

do uchwaly nr XIX/II 0/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 listopada 2019

roku w sprawie
wprowadza

przyj~cia

si~ nast~puj~ce

Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2020
zmiany:

W rozdziale 3 Ozialalnosc Miejskiej Komisji

Rozwi~ywania

Problem6w Alkoholowych

w Garwolinie - Preliminarz wydatk6w Gminnego Programu Profilaktyki i
Problem6w Narkomanii na 2020 rok otrzymuje brzmienie okreslone w
uchwaly.

§2
Wykonanie uchwaly powierza

si~

Burmistrzowi Miasta.
§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem

podj~cia.

Rozwi~ywania

zal~czniku

do niniejszej

Preliminarz wydatkow Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Narkomanii na 2020 rok

Wielko§c §rodk6w
NAZWA ZADANIA

L.p.

przeznaczonych na
realizacj~

I.

2.

3

4.

Wspieranie dzialalnosci stowarzyszen, organizacj i pozarz~do\\'ych dzialaj~cych na rzecz profilaktyki
i rozwi¥ywania problemow narkomanii i przeciwdzialania przemocy w rodzinie.
- prowadzenie swietlicy opiekunczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, w tym:
z problemem narkomanii,
- udzielanie wsparcia srodowiskom abstynenckim - prowadzenie grup samopomocowych osob uzalemionych
i wspoluzalemionych,
- udzielanie rodzinom, w ktorych wysterpujlj problemy narkomanii pomocy psychospolecznej i prawnej
w szczegolnosci ochrony przed przemoclj w rodzinie,
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osob uzaleznionych i ich rodzin oraz osob
dotkniertych przemoclj w rodzinie,
- organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i mlodziezy w szczegolnosci
z rodzin z problemem narkomanii,
- prowadzenie zaj¢ pozalekcyjnych - alternatywne formy sperdzania wolnego czasu dla dzieci i mlodzieZy
z rodzin zagrozonych problemem narkomanii,
- organizacja i promocja lokalnego wolontariatu.
Edukacja publiczna w srodowisku lokalnym w zakresie problemow narkomanii i przemocy w rodzinie festyny rodzinne, imprezy miejskie, udzial w ogolnopolskich kampaniach informacyjno-edukacyjnych dot.
uzalemienia
od srodkow psychoaktywnych i przemocy w rodzinie.
Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzaleznienia od srodkow
psychoaktywnych w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy w tym: prowadzenie pozalekcyjnych zajerc i imprez
rekreacyjnych i sponowych.

zadania

27 000 zl

3000 zl

4000 zl

Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci w miejscach newralgicznych w szczegolnie narazonych na
negatywne zachowania osob berd~ych pod wplywem srodkow psychoaktywnych.

5000 zl

RAZEM:

39000 zl

y

I

Uzasadnienie

W zwi'lZku z

trudn~ sytuacj~ spowodowan~

MKRP A nie wykorzysta w roku

biez~cym

wprowadzeniem w kraju stanu pandemii

wszystkich srodk6w finansowych zaplanowanych

w budzecie z przeznaczeniem na wspieranie dzialalnosci stowarzyszen, organizacji
pozarz~dowych dzialaj~cych

na rzecz profilaktyki i rozwi'lZywania problem6w narkomanii i

przeciwdzialania przemocy w rodzinie. Zgodnie z wytycznymi Panstwowej Agencji
Rozwi'lZywania Problem6w Alkoholowych Ipismo z dnia 9 kwietnia 2020 rokul w celu
zwiykszenia dostypnosci kontaktu i niesienia pomocy zwlaszcza dzieciom z rodzin z
problemem narkomanii, a taki:e osobom

doswiadczaj~cym

przemocy domowej mozliwe

s~

do

zrealizowania w obecnej sytuacji zakupy sprzytu potrzebnego do pracy zdalnej (tj. laptopy,
telefony kom6rkowe, mikrofony, sluchawki itp.)

