UCHWAŁA NR IX/67/07
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2008-2012 dla Gminy Augustów.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. nr 179,
poz. 1485/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2012 , stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Uchwala się preliminarz wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Wójta d/s rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
§4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Polakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/67/07
Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2007 r.

Urząd Gminy Augustów
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2012 dla Gminy Augustów
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1. Wstęp
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008- 2012 opracowany został
zgodnie z treścią Ustawy o przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (z późn. zm.)
oraz założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Program został opracowany w ramach projektu „Wsparcie województw i społeczności
lokalnych w zapobieganiu narkomanii na poziomie lokalnym”, realizowanego przez Fundację
Demokracji Lokalnej na zlecenie Fundacji Fundusz Współpracy i Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Projektu Transition Facility.
Program został opracowany przez zespół w składzie:
1. Agnieszka Czarniecka
2. Maria Dytkowska
3. Monika Korniłowicz
w ramach udziału w szkoleniu „Tworzenie Gminnych Programów Przeciwdziałania
Narkomanii”.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii opracowany został w oparciu o diagnozę
sytuacji w gminie Augustów, przeprowadzonej w maju 2007 roku przez zespół w składzie:
1. Maria Dytkowska- Pełnomocnik Wójta Gm. Augustów ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
2. Monika Korniłowicz- Prawnik w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie;
3. Agnieszka Czarniecka- pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
przy aktywnej współpracy:
4. Doroty Salik- specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
5. Anny Szałwińskiej- pedagoga szkolnego Gimnazjum w Janówce.
2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy
Diagnozę zjawiska przeprowadzono w oparciu o:
-analizę wyników badań ankietowych wśród młodzieży. Ankiety przeprowadzone zostały w
maju 2007 r. w Gimnazjum w Janówce oraz w Gimnazjum w Białobrzegach. W badaniach
wzięła udział młodzież z klas I, II i III. Ogółem przebadano 249 osób (w tym 134 chłopców i
111 dziewcząt). W Gimnazjum w Janówce przebadano 112 osób, natomiast w Gimnazjum w
Białobrzegach 137 osób.
-analizę badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy Augustów na próbie 15 osób.

- analizę posiadanych informacji i pism z instytucji takich jak:
1. Powiatowa Komenda Policji w Augustowie
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie,
4. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie,
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Oddział Obserwacyjno- Zakaźny w
Augustowie,
6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie,
7. Placówka Straży Granicznej w Płaskiej,
8. Ośrodki Zdrowia na terenie Gminy Augustów,
9. Zespół Szkół w Białobrzegach,
10. Szkoła Podstawowa w Jabłońskich,
11. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Białymstoku.
- analizy sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
Narkomanii i Przemocy w rodzinie za 2006 rok.
Na

podstawie

uzyskanych

informacji

można

określić

specyfikę

problemów

występujących na terenie Gminy Augustów w następujący sposób:
Gmina Augustów położona jest w północno - wschodniej części Polski na skraju
województwa podlaskiego na Równinie Augustowskiej. Swoim terytorium otacza miasto
Augustów z trzech stron i liczy około 7200 osób zamieszkałych w 35 wsiach., jest gminą
wiejską, typowo rolniczą. Zajmuje powierzchnię 26.652 ha. Uprzemysłowienie jest bardzo
niskie i bazuje na surowcach lokalnych, a przede wszystkim na płodach rolnych i zasobach
leśnych. Główne zakłady znajdują się w mieście Augustów. Gmina odgrywa rolę producenta
bazy surowcowej dla przemysłu spożywczego i drzewnego. Najczęściej podejmowana jest
działalność handlowa, budowlana, transportowa, produkcyjna i usługowa. Na terenie Gminy
znajduje się 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja.

Mapa Gminy Augustów
Głównymi problemami występującymi w gminie jest alkoholizm i bezrobocie, a z tym
wiąże się występowanie przemocy w rodzinie. Kolejnym problemem wynikającym z badań jest
okazjonalne i eksperymentalne używanie środków psychoaktywnych przez młodzież Gminy
Augustów. Poniżej przedstawiamy wyniki badań:
Największy odsetek badanej młodzieży stanowiły osoby w wieku 15 lat (37,8 %),
następnie 14 lat (33,3%) oraz 16 lat (25,3%). Niewielki odsetek stanowili uczniowie w wieku
13 i 17 lat (odpowiednio 1,6% i 2%).
Na pytanie: Czy kiedykolwiek słyszałeś o którymś z następujących środków
odurzających, aż ponad 70% ankietowanych odpowiedziało, że słyszało o lekach
uspokajających lub nasennych, marihuanie lub haszyszu, amfetaminie, kokainie, heroinie.
Niemal połowa badanej grupy słyszała już o ekstazy, grzybach halucynogennych oraz polskiej
heroinie, czyli tzw. „kompocie”.
7,8% badanej młodzieży chciałoby spróbować środków odurzających,

6,1% młodzieży używało już 1 raz lub więcej razy marihuany lub haszyszu, natomiast dla
11,2% zdarzyło się wąchać substancje chemiczne (kleje, aerozole). Leki uspokajające i nasenne
bez przepisu lekarza zażywało już 9,7 % badanej populacji. Ponad połowa ankietowanej
młodzieży nie ma żadnego hobby i nie spędza aktywnie wolnego czasu.
Tylko niewielka liczba badanych codziennie uprawia sport lub ma inne zainteresowania.
Główną przyczyną, dla której młodzież sięgnęła po narkotyki i inne substancje odurzające była
ciekawość, innymi ważnymi powodami były: chęć zapomnienia o problemach, chęć bycia na
haju. Spora liczba badanych nie pamięta powodu, dla którego sięgnęła po substancje
psychoaktywne. Miejscami, w których młodzież może łatwo zdobyć narkotyki, są kolejno:
mieszkanie dilera, dyskoteka, bar, ulica, park, szkoła. Pierwszy kontakt z narkotykami
większość badanej młodzieży miała już w wieku 13 lat. Ankietowani stwierdzili, że najłatwiej
byłoby im zdobyć leki uspokajające lub nasenne, substancje wziewne, marihuanę lub haszysz.
Badana młodzież zwykle jest zadowolona ze swoich stosunków z rodzicami i z grupą
rówieśniczą. 10% badanych nie jest zadowolona ze swoich kontaktów z ojcem, 3,4 % ze
stosunków z matką a 4,7% z rówieśnikami.
Z badań wynikło, iż młodzież jak również rodzice nie zdają sobie sprawy z
niebezpieczeństwa okazjonalnego i eksperymentalnego używania substancji psychoaktywnych.
Duży odsetek badanych nie potępia ryzykownych eksperymentów ze środkami odurzającymi.
Analizując ankiety można wyciągnąć wnioski , iż na terenie Gminy Augustów istnieje
społeczne przyzwolenie na sprzedaż alkoholu dzieciom i młodzieży oraz na jego spożywanie (a
w szczególności piwa).
Duża grupa badanych nie potrafi aktywnie spędzać czasu wolnego ani w środowisku
rówieśniczym ani w rodzinie.
Biorąc pod uwagę dane zebrane w toku badań, problem okazjonalnego i
eksperymentalnego używania substancji psychoaktywnych, niezauważany przez środowisko
lokalne coraz częściej może dotykać środowiska młodzieży. dlatego też poprzez działania
profilaktyczne należy stworzyć dla młodzieży i dorosłych możliwości do aktywnego
gromadzenia wiedzy i doświadczeń, które spowodują wzrost świadomości o problemie oraz
możliwości skutecznej obrony przed nim.

3. Zdiagnozowane obszary problemowe
Obszar problemowy:
Okazjonalne i eksperymentalne używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież
Diagnoza przyczyn problemów:
2.Ciekawość wynikająca z wieku dojrzewania- poszukiwanie nowych doznań;
2.Brak aktywnych form spędzania wolnego czasu po zajęciach w szkole- brak organizacji
i miejsc spędzania wolnego czasu;
2.Duży wpływ grupy rówieśniczej;
2.Łatwy dostęp do narkotyków;
2.Niska świadomość społeczności lokalnej o problemie- ignorowanie problemu;
2.Zapracowani rodzice:
a) niewiedza rodziców jak młodzież spędza czas wolny
b) brak kontroli wydatków młodzieży
c) osłabienie więzi rodzinnych
d) brak form spędzania czasu wolnego w rodzinie
e) nuda wśród młodzieży.
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4. Definicja celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Po etapie analizy i diagnozy został określony problem główny oraz jego przyczyny.
Następnie dokonano wyboru problemów, których rozwiązanie będzie celami programu.
Kryterium wyboru problemów stanowiły:
-możliwość realizacji
-systemowe rozwiązanie problemu
-waga problemu.
W nawiązaniu do problemów, które pojawiają się w Gminie Augustów, podjęte zostaną
działania, które będą zmierzać do ograniczenia okazjonalnego i eksperymentalnego
używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.
Podejmowane działania będą monitowane oraz ewaluowane w celu określenia ich
skuteczności i efektywności.
sformułowane cele są wynikiem procesu identyfikacji problemów oraz opartej na kryteriach
decyzji, dotyczących podjęcia skutecznych rozwiązań, które są jednocześnie celami
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
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Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej o
problemie: młodzież:
Zorganizowanie w Gimnazjach konkursu na plakat
o tematyce antynarkotykowej
Oplakatowanie Gminy wygranymi pracami
Zorganizowanie wystawy plakatów
Nauczanie (kurs ) asertywności i radzenia sobie ze
stresem dla młodzieży (w ramach szkolnego
programu profilaktycznego)

Stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu
Zorganizowanie festynów
Zorganizowanie kolonii letnich profilaktycznoterapeutycznych
Umożliwienie wzięcia udziału w konkursie „Bezpieczeństwo
Ruchu Drogowego”
Zachęcanie do udziału w kółkach zainteresowań
Popularyzacja zajęć w Uczniowskich Klubach Sportowych

Zwiększenie świadomości społeczności
lokalnej o problemie: rodzice:
Włączenie rodziców do uczestnictwa w
szkolnych programach profilaktycznych
Zorganizowanie warsztatów dla rodziców

Cel ogólny:
Ograniczenie okazjonalnego i eksperymentalnego używania narkotyków przez młodzież

CEL SZCZEGÓŁOWY
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Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej o
problemie: młodzież
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5. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Realizacji każdego z celów służą zadania.
Cel 1. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej o problemie: rodzice
Lp.
1.

2.

Zadanie

Działania

Włączenie rodziców do uczestnictwa w

1. Opracowanie ulotek

szkolnych programach profilaktycznych

Zorganizowanie warsztatów dla rodziców

Wskaźniki
-Liczba ulotek

wskaźników

Odpowiedzia
lny za

Budżet

Termin

realizację

-treść ulotek

- zespół

przeznaczonych dla

-sposób dystrybucji

koordynacyjny

rodziców

-scenariusz zajęć

każdego roku

200,00

-wrzesieńczerwiec

2. Zorganizowanie

-Liczba rodziców uczniów

-Lista obecności

trwania

pogadanki dla rodziców

Gimnazjów w Janówce i

-Sprawozdanie

programu

Białobrzegach objętych

- Zdjęcia

programem
-Program szkolenia

-Tekst programu

-Pełnomocnik

szkolenia

Wójta ds. RPA

czerwiec

- treść umowy z

-Poradnia

każdego roku

trenerem

Terapii

trwania
programu

3. Wyznaczenie pedagoga
1. Analiza potrzeb
szkoleniowych
2. Wybór trenera

3.

Źródła pozyskiwania

-Zatrudniony trener

3.Przeprowadzenie

-Liczba rodziców uczniów

-scenariusz zajęć

Uzależnień

szkolenia

Gimnazjum w Janówce i

-listy obecności z

-dyrektorzy

Białobrzegach (2 godziny w

warsztatów z rodzicami

szkół

ciągu roku szkolnego)

-raport

1500,-

-wrzesień-

Utworzenie Punktu Informacyjnego dla osób

1. Ustalenie miejsca i

Liczba osób korzystających z
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uzależnionych i członków ich rodzin

czasu działania punktu
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działalności punktu

Wójta ds. RPA

każdego roku
trwania
programu

Cel 2. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej o problemie: młodzież
Lp.
1.

Zadanie

Działania

Wskaźniki

Źródła pozyskiwania
wskaźników

Odpowiedzial
ny za

-wykaz miejsc

realizację
-zespół

konkursu

umieszczenia

koordynacyjny

na plakat o tematyce

2. Wybór komisji

informacji

-dyrektorzy

antynarkotykowej

oceniającej prace

Zorganizowanie w

1. Ogłoszenie w szkołach

Gimnazjach konkursu

3. Przeprowadzenie

- ilość miejsc

Budżet
500 zł

Termin
Marzec 2008

szkół
-liczba uczestników

konkursu

-liczba plakatów, które
wpłynęły na konkurs
-protokół z obrad

2.

3.

komisji
-wykaz miejsc

Oplakatowanie Gminy

1. Wybór miejsc

-liczba miejsc, w których

-zespół

wygranymi pracami

umieszczenia plakatów

zostaną umieszczone

Zorganizowanie

1.Lokalizacja miejsca

zwycięskie plakaty
-ilość plakatów na wystawie

-treść informacji

-zespół

wystawy plakatów

wystawy

-ilość informacji o wystawie

-zdjęcia

koordynacyjny

Kwiecień- maj 2008

koordynacyjny
100,-

Wrzesień 2008

2,600 zł

Wrzesień-czerwiec każdego roku trwania

-Gminny
Ośrodek
Kultury w
4.

Wprowadzenie

1. Analiza potrzeb

profesjonalnego

szkoleniowych

programu

2. Wybór trenera

profilaktycznego

3.Wytypowanie

-Program kursu
-Zatrudniony trener

-scenariusz szkolenia

Żarnowie
-zespół

dla nauczycieli

koordynacyjny

-treść umowy z

-dyrektorzy

trenerem

szkół

nauczycieli

-Liczba szkół

-lista nauczycieli

4.Przeprowadzenie

wprowadzających program

biorących udział

szkolenia nauczycieli

-liczba przeszkolonych

5.Przeprowadzenie

nauczycieli

programu

-treść programu
-sprawozdanie
-ankiety dla młodzieży

programu

5.

Umieszczenie w

1. Opracowanie publikacji

-ilość zamieszczonych

Internecie pakietu

o Problemie

tematów w pakiecie

informacji o Problemie

2. Wybranie stron, na
których zamieszczony

-treść publikacji

-zespół

Umieszczenie publikacji na stronach i

koordynacyjny

promocja:-styczeń 2008

-informatyk
- ilość stron internetowych

będzie pakiet

-liczba odwiedzin na

-dyrektorzy

stronach internetowych

szkół

2. Wybór informatyka,

-GOK

który zamieści pakiet

6.

3. Promocja stron

-ilość ogłoszeń w szkołach i

-treść ogłoszeń

Nauczanie (kurs)

internetowych
1. Analiza potrzeb

placówkach kultury
-Program kursu

-Tekst programu kursu

-zespół

asertywności i radzenia

szkoleniowych

-treść umowy z

koordynacyjny

sobie ze stresem dla

2. Wybór trenera

trenerem

-Poradnia

-listy obecności

Terapii

-Zatrudniony trener

młodzieży (w ramach

7.

1500,

Wrzesień-czerwiec każdego roku trwania
programu

szkolnego programu

3.Przeprowadzenie

-Liczba uczniów Gimnazjum

młodzieży na kursie

Uzależnień

profilaktycznego)

szkolenia

objętych kursem

-sprawozdanie

-dyrektorzy

Wydanie gazetek

1. opracowanie publikacji

1.miejsca wydania gazetek

-ankiety dla młodzieży
-wykaz szkół

szkół
-zespół

Wrzesień-czerwiec każdego roku trwania

tematycznych w

2. kolportaż gazetek

2. liczba wydanych gazetek

-treść gazetek

koordynacyjny

programu

szkołach

wśród uczniów szkół i ich

-dyrektorzy

rodziców

szkół

Cel 3: Stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży i dorosłych
Lp.

1.

Zadanie

Działania

Zorganizowanie festynów dla społeczności

1. Wybór miejsca festynu

lokalnej promujących zdrowy styl życia

2. Ogłoszenie informacji o

Wskaźniki

Odpowiedzial

wskaźników

ny za
realizację
-dyrektor

-ilość ogłoszeń

festynie
2.

Źródła pozyskiwania

-treść ogłoszeń

Budżet

Termin

200

Maj-wrzesień

szkoły

każdego roku

-zdjęcia

Zorganizowanie kolonii letnich profilaktyczno-

1. Ogłoszenie konkursu

-miejsce umieszczenia

terapeutycznych

ofert

ogłoszenia

2. Powołanie komisji

-kryterium wyboru oferty

-scenariusze imprez
-treść ogłoszenia

trwania
-Pełnomocnik

-20-25

programu
Marzec-

Wójta ds. RPA

tys. zł

sierpień
każdego roku

wybierającej ofertę

trwania

3. Wybór oferty

programu

4.Zakwalifikowanie dzieci

-ilość dzieci

do udziału w koloniach

-lista uczestników
-program kolonii
-zdjęcia

3.

4.

5.

Umożliwienie wzięcia udziału w konkursie

1. Przekazanie szkołom

-ilość ogłoszeń

-kronika
-treść ogłoszeń

-policja

„Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”

informacji o konkursie

-liczba szkół biorących udział

-wykaz szkół

-dyrektorzy

roku trwania

-liczba uczniów

-wykaz uczniów

szkół

programu

-zdjęcia

-Pełnomocnik

-wykaz szkół

Wójta ds. RPA
-zespół

-wrzesień

koordynacyjny

każdego roku

Zachęcanie do udziału w kółkach zainteresowań

1. Przeprowadzenie akcji

- miejsca przeprowadzenia

ulotowej w szkołach

akcji

-500 zł

-maj każdego

-ilość ulotek

-treść ulotek

-dyrektorzy

trwania

Popularyzacja zajęć w Uczniowskich Klubach

1. Zapoznanie z ofertami

-ilość ogłoszeń

-treść ogłoszeń

szkół
-Kluby

programu
-wrzesień

Sportowych

Klubów Sportowych

-miejsca umieszczenia

-wykaz szkół

Sportowe

każdego roku

-zespół

trwania
programu

ogłoszeń
-osiągnięcia uczniów na

-treść informacji

koordynacyjny

szczeblu ponadgminnym

prasowych

-dyrektorzy
szkół

6.

Umożliwienie wzięcia udziału w Turnieju

1. Przekazanie

-ilość ogłoszeń

Rodzin

mieszkańcom gminy

-miejsca ogłoszeń

informacji o Turnieju

-treść ogłoszeń

-GOK

-wybrany
miesiąc

-zdjęcia

każdego roku

-sprawozdania od

trwania

organizatora imprez

programu

6. System monitoringu i ewaluacji
System monitoringu:
Celem stworzonego systemu monitorowania będzie sprawdzenie, czy realizacja
Programu przebiega zgodnie z założeniami, w określonym czasie i w zaplanowanym
budżecie.
Osobą odpowiedzialną za realizację całego Programu Przeciwdziałania Narkomanii będzie
Pełnomocnik Wójta Gm. Augustów ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym Maria
Dytkowska, przy aktywnej współpracy Zespołu Koordynującego w składzie:
1. Monika Korniłowicz- Prawnik w Poradni Terapii Uzależnień w Augustowie;
2. Agnieszka Czarniecka- pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zespół będzie prowadzić monitoring z realizacji poszczególnych zadań w systemie
rocznym. Opracuje narzędzia monitoringu, takie jak: ankiety, sprawozdania, raporty,
którymi będzie posługiwać się w czasie realizacji zadań.
Po każdym zebraniu informacji zespół będzie organizował spotkania, na których będą
analizowane uzyskane wyniki.
W razie potrzeb wynikających z realizacji zadań Programu Zespół będzie organizował
dodatkowe spotkania.

System ewaluacji:
Zadaniem Zespołu jest zbadanie czy cele programu (ogólne i szczegółowe) zostały
osiągnięte. Miarą realizacji celów są ich wskaźniki wymienione w Programie. Na podstawie
przeprowadzonej ewaluacji Zespół opracuje wnioski, które zostaną przedstawione Wójtowi i
Radzie Gminy Augustów.

Partnerzy Programu:
- Komisja Oświaty Rady Gminy Augustów
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
- Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie
- Poradnia Terapii Uzależnień w Augustowie
- Młodzieżowy Punkt Kosultacji Uzależnień
- Pedagodzy szkolni
- Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Augustów
- Policja

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr IX/67/07 Rady Gminy
Augustów z dnia 29 grudnia 2007 r,

Preliminarz finansowy
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r. - rozdział 85153

7,000,00

1. Wprowadzenie programów profilaktycznych
umowy o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia
trenerami
2. Dofinansowanie konkursów tematycznych
zakup nagród
3. Zakup materiałów biurowych
4. Zakup papieru

6,000,00

700,00
230,00
70,00

UCHWAŁA NR XV/130 /08
RADY GMINY AUGUSTOW
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IX/67/07 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2007
roku.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr
179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, ; z 2007 r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558) oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:
§1. Zmienia się treść § 2 w uchwale Nr IX/67/07 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2008 –
2012 dla Gminy Augustów, na treść stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Polakowski

Załącznik do uchwały Nr XV/130/08
Rady Gminy Augustów z dn. 30 grudnia 2008 r.

Preliminarz finansowy
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.
- rozdział 85153

7.000,00

1. Realizacja programów profilaktycznych
2.000,00
- umowy o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia
2. Dofinansowanie konkursów tematycznych, festynów,
happeningów; zakup nagród i pomocy dydaktycznych
3. Zakup materiałów biurowych
4. Zakup akcesoriów komputerowych
5. Zakup papieru kserograficznego
6. Zakup innych usług

3.500,00
200,00
300,00
100,00
800,00

UCHWAŁA NR XXI/189/09
RADY GMINY AUGUSTOW
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IX/67/07 Rady Gminy Augustów z dnia
29 grudnia 2007 roku.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, ; z 2007 r. Nr 7, poz.
48, Nr 82, poz. 558) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 2 w uchwale Nr IX/67/07 Rady Gminy Augustów z dnia 29
grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2008 – 2012 dla Gminy Augustów, na treść stanowiącą załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Polakowski

Załącznik do uchwały Nr XXI/189/09
Rady Gminy Augustów z dn. 29 grudnia 2009 r.

Preliminarz finansowy
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.

- rozdział 85153

1. Realizacja szkoleń profilaktycznych
przygotowujących nauczycieli do zajęć z uczniami
- umowy o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia
/narkotyki i dopalacze/ umowa o dzieło

2. Dofinansowanie konkursów tematycznych, festynów,
Happeningów, udział w kampaniach profilaktycznych,
promujących zdrowy styl życia ; zakup nagród
i pomocy dydaktycznych
3. Zakup materiałów biurowych
4. Zakup akcesoriów komputerowych
5. Zakup papieru
6. Zakup innych usług

7.000,00

1.200,00

3.700,00
200,00
300,00
200,00
1.400,00

