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                                                           Sprawozdanie  

                                                              z realizacji  

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w Mieście i Gminie Solec Kujawski za 2015 rok 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ), zadania własne gmin w ww. zakresie realizowane są  

w ramach gminnych programów przeciwdziałania narkomanii uchwalanych corocznie przez 

rady gmin. 

Koordynatorem realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

przyjętego Uchwałą Nr II/18/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 

roku  jest  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. 

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r. na realizację 

zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki na kwotę 10.080,00 zł., 

natomiast  z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r. na 

realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę  w wysokości 

15.020,00 zł.( w tym 4000 zł. które zgodnie z Uchwałą Nr X/89/15 Rady Miejskiej w Solcu 

Kujawskim z dnia 29 października 2015 roku przeniesiono na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim na rok 2015  

w związku z koniecznością uzupełnienia działań profilaktycznych o kampanię „Hejtujemy 

dopalacze”). Różnicę w wys. 940,00 zł. stanowią niewykorzystane środki z dotacji za rok 

2014.  Natomiast wydatkowano środki w wys. 14.459,75 zł.  

Niewykorzystane środki w wysokości 560,25 zł. z wydatkowania wpływów z opłat za 

sprzedaż napojów alkoholowych  za rok 2015 przechodzą na rok 2016 r. 

 

Wydatki ogółem: 14 459,75 zł.  

I. Działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii  

Celem funkcjonowania Punktu było prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. W 2015 roku 

prowadzone były konsultacje z zakresu przeciwdziałania narkomanii w czterech szkołach na 
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terenie Solca Kujawskiego. Dyżury konsultacyjne odbywały się raz w tygodniu, po godzinie 

dla każdej ze szkół i w sumie odbyło się ich 104 godziny, w czasie których udzielono 22 

konsultacji dla 9 osób ,w tym 3 rodziców. Głównie zgłaszali się uczniowie szkół i rodzice.   

W spotkaniach konsultacyjnych poruszano tematy związane ze szkodliwością zażywania 

narkotyków, picia alkoholu, motywowanie do udziału w programie FRED, zasady korzystania 

z telefonu komórkowego.  

 

II. Działania profilaktyczne 

1. W ciągu 2015 roku prowadzona była działalność profilaktyczna na terenie soleckich szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Odbyło się 26,5 godzin zajęć 

profilaktycznych , w których wzięło udział 339 uczniów oraz 70 rodziców uczniów.  

Zajęcia profilaktyczne poświęcone były następującym tematom: 

 Narkotyki – lepiej nie wchodzić – zajęcia dla uczniów klas Gimnazjalnych;  

 Stres- wróg czy przyjaciel – zajęcia dla uczniów klas Gimnazjalnych;  

 Powiedz paleniu STOP – zajęcia dla uczniów klas szkoły podstawowej;  

 Dopalaczom powiedz „ NIE’’; 

 Rodzaje narkotyków, sygnały ostrzegawcze oraz konsekwencje zażywania 

narkotyków. Sposoby postępowania z młodym człowiekiem zażywającym 

substancje psychoaktywne – zajęcia edukacyjne dla rodziców Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych. 

 

Poza tym odbyły się:  

 szkolenia dla rodziców z zakresu profilaktyki antydopalaczowej  

i antynarkotykowej  w 4 szkołach z terenu gminy Solec Kujawski w wymiarze  

2 godzin w każdej ze szkół , szkoleń dla pracowników pomocy społecznej, służby 

zdrowia, oświaty, policji w wymiarze 1 godziny.  

 

2. W dniu 22.10.2015 r. dla uczniów soleckich szkół w Zespole Szkół odbyła się kampania    

„Hejtujemy dopalacze”, której celem było prowadzenie inicjatyw antydopalaczowych, 

kampanii edukacyjnych związanych z uzależnieniami. Podczas imprezy, która miała charakter 

profilaktyczny odbywały się zajęcia, które miały uświadomić młodym ludziom  

o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy.  


