
Proj ekt

Uchwała Nr XIV/ l20t9
RADY GMINY TARNOW OPOLSKI
z dnia 20 grudni a 2019r.

w sprawie uchwalenia Gmi ego Programu Przeciw dzińaniaNarkomanii.

Na podstawie art. 18 ust. 2
gminnym (t. j. Dz. IJ. z
z dnia 29 lipca 2005r. o
852) - Rada Gminy Tarnów

Uchwala się Gminny Pro6
stanowiący zńącznik do nini

Wykonanie uchwĄ

Uchwała podlega ogłoszeni
Opolski.

Uchwała wchodzi w Ęcie z

,_k] 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz ądzie

'^?._:;:::.5OO 1" ,^.)..oyaz, art. l0 ust. : "riuńiwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. )"i'nig;.';;:.
polski uchwala, co następuje:

§1.
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020uchwĄ.

§2.
się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§3.
na tablicy ogłoszeń w LJrzędzie Gminy Tarnów

§4.
podjęcia.





I. Szczegółowy ha onogram działań.

Proj ekt

Załącznikdo UchwałyXIY/ /2019
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 20 grudnia 20l9r.

lrzebne do realizacji zadania - 2.000,00 ń.lania - nabieżąco w ciągu roku.

1)

2)

1.
,,

3.

środki finansowe
Termin realizacji
Realizato rzy zada

Wójt Gminy
Inspektor U
problemów
Gminna K
Gminny
Gminny Pu
Gminny
Gminna Bibli
szkoĘ podsta

9:'n, - ds. profilaĘki i rozwiązywania
,anll,

sja Rozw iązyw aniaProblemów Alkoholowych,

'?!j::::.|_|.*:^"; * rurno*ie opol skim,Konsultacyjny w Tarnowie Op"l.kii]
:k Kultury w Tarnowi. Opor.iń,

Publiczna w Tarnowie Opolsi<im,
, .?:::Y:i przedszko la- z t"renuGminy,

llone w zakresie spraw związanyd;;#il?irUu
em problemów narkotykowych.

nia:
bucja ksiązek, materiałów informacyjnych

:i ':-" sytuacji i czynnik ow ryzyka oraznn zagr ozeniom narkotykowym,
1owisk wzajemnej po.o"y,

|::"r::::,, aŹPłal, pr'owadzonych przez
|oy. i inne podmioty,*-;' ń;;"ktł#:;;kańcy Gminy,

tnterwencji prawno - administracyjnych wobecinnych zaburzeń. funkcjonor"u"iu rodziny,przez uzywanie narkotyków.

osoby
1

4. Sposób realizacji
zakup i d
i edukacyjn
edukacja
sposobów
wspomaganie
wspófudział
placówki od
korzystają mi
podejmowanie
przemocy i
powodowany





1.
2.
3.

środki finansowe
Termin realizacji
Realizatorzy zad

Wójt Gmi
Inspektor
problemów
Gminna K
Gminny
Gminny
Gminny

- Gminna Bibl
szkoły
osoby

oswl
zadania zw
narkomanii,
wspomaganie
pedagogów
z dziećmi, Iu
pracy9
przeproW
aktualny stan
zakup ksi
profilaktyki i
szkolnych i

potrzebne do realizacji zadania - 2.000,00 ń.zadania
nia: - nabieżąco w ciągu roku.

9:rn, - ds. profilaktyki i rozwiązywania
,anll,

isja Rozw ięyw ania Probl emów Alkoholowych,

l*j:::^.: |ryb:^"; w ru.no*ie Opolskim,
Konsultacyjrly w Tańowi. Op.irtii]
;k Kultury w Tarnowi. Opotrkń,

oteka Publiczna w Tarnowie Opolskim,

:Ł::,.9] ::y : 1 przedszko la Ż tęrenu Gminy,olone w zakresie 
:pray związany.n;o;#iłirr*ą

ria problemów narkotyko*yĆrr. 
-'-

innych placówek oświatowo-
profilaktycznych dla dzieci

inrch a

ksźałcenia w dziedzinię
nych, 

.nauczycieli i innych osób
deklarujących gotowość podjęcia

badań i sondazy pozwalających ocenió
f:.:: zwięany ch z iarko-u"ń,'
literatury i innych -utoi;il; na tematzęciwdziałania alkoholizmowi dla bibliotek

4.

l

Sposób realŁacji dania:- realizacja na terenie szkół i
wychowawc:
i młodzieĘ,

- prowadzenie
rodziców,

- pokrywanie

h programów

szkoleń i programów profilakty cznych dla

profilaktyki
pracujących
tego typu

zadania zwi
nnych oraz innych instytucji reatizującyci
z proftlaktyką,





1.
2.
3.

edukacja
sposobów

środki finansowe
Termin realizacji
Realizatorry

Wójt Gminy
Inspektor
problemów

Sposób realżacji
- wsparcie

zajmujących

mi

lbne do realizacji zadania - 1.000,00 zł.
- nabieżąco w ciągu roku.

4. nia:

:1rlrr"] 
edukacyjne i lokalowe dla podmiotów

:::r_.:::vyanie.m problemów narkomanii,z usfug i których korry stająmieszkań.} Ó-irry.

rr. Żródła finansowa
narkomanii.

a gminnego programu przeciwdziałania

Środki na
Profilaktyki Gminnego Programu

Alkoholowych będą

.zadań wynikających z
tązywania Problemówpozyskiwanę znastępuj ych źródeł:z opłat za

izacjęreal
i

alkoholowych
przedsiębiorcó prowadzących sprzedaż "napojów
alkoholowych,
ze środków h Gminy,z dotacji

AgencjiRozwiryywani

,zystanle z zezwoleń 
_na sprzedń napojów*n":1o:I:1_ T, rachunek Gminy ' pir",

vych oraz ze Środków Państwowej
Problemów Alkoholowych,
vizn.z zapisów,




