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ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2014 
BURMISTRZA OLECKA 

z dnia 2 stycznia 2014 r. 

w sprawie wykonania uchwały nr XLIV/420/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2010r. w sprawie 
przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2011-2014. 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.594 
z późn.zm) zarządzam, co następuje:  

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olecko na rok 2014.  

§ 2. Określam następujące cele i zadania do realizacji na 2014 rok:  

 

1)  Cel: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem. Zadanie: Zapewnienie bezpłatnego dostępu do terapii osobom uwikłanym w narkotyki i członkom ich 

rodzin. Szacunkowy koszt – 14.000 zł  

Lp. Działania Wskaźniki Odpowiedzialny Termin 

1.  
Psychoterapia osób 
uzależnionych od narkotyków  

Liczba osób korzystających 
z psychoterapii/założenia 14 osób/  

Placówki lecznictwa 
odwykowego  

Praca 
ciągła 

2.  
Psychoterapia rodzin 
z problemem narkomanii  

Liczba rodzin korzystających z psychoterapii 
/założenia 8  rodzin/  

Placówki lecznictwa 
odwykowego  

Praca 
ciągła 

 

2)  Cel: Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej. Zadanie: 

Zwiększenie wiedzy i kompetencji służb działających z osobami uwikłanymi w narkotyki i inne uzależnienia oraz 
zwiększenie świadomości rodziców w zakresie zagrożeń wynikających z narkotyków. Szacunkowy koszt – 2.500 zł  

Lp. Działania Wskaźniki Odpowiedzialny Termin 

1.  
Zorganizowanie szkolenia dla rodziców i innych 
grup społecznych związanych z udzielaniem 
pomocy rodzinie  

Liczba osób 
przeszkolonych  
/założenia 50 osób/  

Pełnomocnik ds. przeciwdziałania 
uzależnieniom, Wydział EK  

Rok 
szkolny 

 

3)  Cel: Prowadzanie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla 
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- 
wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie: Alternatywne formy spędzania czasu wolnego jako zapobieganie 

uzależnieniom. Zmiana postaw młodzieży i dorosłych wobec używania narkotyków. Szacunkowy koszt – 6.300 zł  

Lp. Działania Wskaźniki Odpowiedzialny Termin 

1.  
Zorganizowanie koncertów profilaktycznych dla 
młodzieży szkolnej  

Liczba odbiorców  
/założenia 400 osób/  

Placówki oświatowe.  
Pełnomocnik ds. 
przeciwdziałania 
uzależnieniom,  
Wydział EK  

W okresie 
roku 
szkolnego 

2.  
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w tym 
sportowo-rekreacyjnych w szkołach jako formy 
zagospodarowania czasu wolnego  

Liczba uczestniczących 
w zajęciach /założenia 
50 osób/  

Pełnomocnik ds. 
przeciwdziałania 
uzależnieniom,  
Wydział EK,  
Dyrektorzy placówek 
oświatowych.  

W okresie 
roku 
szkolnego 
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4) Cel: Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów 
narkomanii Zadanie: Dostarczenie wiedzy o szkodliwości zażywania narkotyków i formach udzielania pomocy osobom 

uwikłanym w uzależnienia. Szacunkowy koszt – 2.200 zł  

Lp. Działania Wskaźniki Odpowiedzialny Termin 

1.  
Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla 
instytucji, organizacji współpracujących na rzecz 
przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień  

Liczba podmiotów 
otrzymujących materiały 
/założenia 12 podmiotów/  

Pełnomocnik ds. 
przeciwdziałania 
uzależnieniom  

Według 
potrzeb 

Źródła finansowania programu Finansowanie realizacji w/w zadań, określa plan finansowy na dany rok zgodny z budżetem 
gminy. Na realizację w/w zadań będą przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi d.s. przeciwdziałania uzależnieniom.  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

  
 

Burmistrz 
 
 

Wacław Olszewski 

 


