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S P R A W O Z D A N I E 

 

z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy 

Solec Kujawski na rok 2016” 

 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.), zadania własne gmin w w/w zakresie realizowane są 

w ramach gminnych programów przeciwdziałania  narkomanii uchwalanych corocznie przez 

rady gmin. 

Koordynatorem realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016, przyjętego uchwałą nr XII/115/15 Rady 

Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku jest Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. 

Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r. na realizację 

zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano na kwotę 11 826,00 zł, którą 

zwiększono o kwotę 561,00 zł niewykorzystanych środków z planu wydatków programu na 

rok 2015. Natomiast uchwałą nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia                   

17 czerwca 2016 r. przeniesiono kwotę 2 403,00 zł na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski 

na rok 2016, w związku z nadwyżką środków jaka powstała w wyniku przeprowadzenia 

procedury zamówień publicznych. W związku z powyższym plan wydatków wyniósł łącznie 

9 984,00 zł. Natomiast wydatkowano kwotę 7 995,00 zł. 

Niewykorzystane środki w wysokości 1 989,00 zł z wydatkowania wpływów z opłat 

za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przechodzą na rok 2017.  

 

Wykonanie ogółem: 7 995,00 zł obejmuje wydatki na realizację działań z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii.   

 

I. Działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii  

1. Prowadzenie konsultacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii w czterech szkołach 

na terenie Solca Kujawskiego. 

Celem funkcjonowania Punktu było prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. W 2016 roku                

w Punkcie, który czynny był w czterech szkołach na terenie Solca Kujawskiego dyżury 
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odbywały się dwa razy w miesiącu , po godzinie dla każdej szkoły i w sumie odbyło się ich 

67 godzin, w czasie których udzielono 30 konsultacji. Głównie zgłaszali się uczniowie szkół 

oraz rodzice. W spotkaniach konsultacyjnych poruszano tematy związane ze szkodliwością 

zażywania narkotyków, picia alkoholu, motywowanie do udziału w programie FRED, 

uzależnienia od komputera, Internetu, telefonu komórkowego oraz zaburzeń odżywiania.   

Liczba osób, które skorzystały z konsultacji i porad – 11 osób,  w tym 4 rodziców.  

II. Działania profilaktyczne 

1. Prowadzenie profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii w czterech szkołach na 

terenie Solca Kujawskiego.  

Obyło się 51,5 godzin zajęć profilaktycznych , w których wzięło udział 1124 uczniów. 

Zajęcia profilaktyczne poświęcone były następującym tematom: 

 Narkotyki- lepiej nie wchodzić- zajęcia dla uczniów klas gimnazjalnych i klas szkoły 

średniej. 

 Nie pękaj – zajęcia na temat radzenia sobie z emocjami dla uczniów klas V i VI Szkół 

Podstawowych 

 Uzależnienie od Internetu i komputera- zajęcia dla uczniów klas Gimnazjum oraz 

Szkoły Podstawowej.  

 Fonoholizm - zajęcia dla uczniów klas Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej 

 Alkohol- negatywne skutki dla młodzieży – zajęcia dla klas Gimnazjum 

 „Wozisz życie’’ – alkohol a kierowca – zajęcia dla uczniów szkół średnich. 

W Gimnazjum Nr 2 przeprowadzono zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców na temat 

Fonoholizmu oraz konsultacje indywidualne- łączny czas 2 godziny. 

W szkole Podstawowej Nr 4 została zorganizowana Rada Pedagogiczna, w czasie której 

poruszony został temat: „ Współczesne zagrożenia młodzieży i dzieci uzależnieniem” – łączny 

czas  2 godziny. 

2. Szkolenie dla pedagogów, pracowników policji, pracowników socjalnych, pielęgniarek 

środowiskowych odbyło się z zakresu profilaktyki antydopalaczowej i antynarkotykowej           

w wymiarze 3 godzin. 

 

  

 

 


