
UCHWAŁA NR XXVII/201/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany  Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew 
na 2021 r. 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713, ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2020 poz. 2050), uchwala się co następuje: 

§ 1. W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew na 2021 r. 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV /174/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew na 
2021r., Dział VI „Zadania programu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Rozdrażewie i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/201/2021 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 31 marca 2021 r. 

VI. Zadania programu 

                                             zadania finansowanie 
1.Upowszechnienie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych, 
interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem 
lub uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych 
substancji psychoaktywnych, ( 2.1.1.) 

 

2. Upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych  z zakresu promocji zdrowia i 
profilaktyki narkomanii oraz dot. konsekwencji zdrowotnej, społecznej i prawnej zażywania 
narkotyków i dopalaczy                      ( ulotki, plakaty, informator, stron internetowa) (2.1.1) 

 
    1.500,00 

3. Finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje osób pracujących  z dziećmi  i 
młodzieżą dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz umiejętności  i 
podejmowania interwencji profilaktycznej, (2.2.1.) 

 
    3.800,00 

4. Dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej                        w 
Krotoszynie zajmującej się pomocą psychologiczną, prawną, interwencją w kryzysie, 
profilaktyką, terapią związaną  z narkomanią, 

 
    3.000,00 

5. Realizacja programów i warsztatów profilaktycznych oraz zajęć informacyjno-
edukacyjnych (dla dzieci, młodzieży, rodziców) w ramach profilaktyki uniwersalnej (2.3.1.) 
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych promujących zdrowy styl życia. 

 
  17.216,00 

RAZEM:    25.516,00 

(w nawiasach nr celu operacyjnego NPZ)
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Uzasadnienie

        

 Zmian Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na obszarze Gminy Rozdrażew na 2021 r.
dokonuje się w związku z prowadzeniem środków niewykorzystanych w roku 2020  w wysokości 16.516,-
zł.

Wysoka kwota środków niewykorzystanych w roku 2020 wynika z obostrzeń wprowadzonych w związku
ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, które uniemożliwiły realizację planowanych przedsięwzięć

Środki te proponuje przeznaczyć na :

- realizację programów profilaktycznych - 13.516,- zł

- szkolenia - 2.000,- zł

- zakup materiałów informatyczno – edukacyjnych - 1.000,- zł

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5F8EDFBA-D53C-4610-8806-0FF77D1A7903. Podpisany Strona 1



 
DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 

  
Dane podpisywanego dokumentu 
Typ dokumentu Uchwała 
Numer dokumentu XXVII/201/2021 
Data dokumentu 2021-03-31 
Organ wydający Rada Gminy Rozdrażew 
Przedmiot regulacji w sprawie zmiany  Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

obszarze Gminy Rozdrażew na 2021 r. 
Identyfikator dokumentu 5F8EDFBA-D53C-4610-8806-0FF77D1A7903 
  
  
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych 
Podpis: 
Sygnatura Signature-878302779 
Numer seryjny 2438784A9C3AE920FA237BE9A3CE4523 
Osoba podpisująca Wiesław Jankowski 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 01.04.2021 07:31:26 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5F8EDFBA-D53C-4610-8806-0FF77D1A7903. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1
	Załącznik 1 Cyfra rzymska VI

	Załącznik

