Sprawozdanie z realizacji planu finansowego w zakresie wykonania
zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2009 rok.
Realizując zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok, przyjętego uchwałą
Nr XXXI/324/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia
2008 roku, podjęto następujące działania:
I. W zakresie dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielania rodzinom,
w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej:
1. Współpraca z placówkami prowadzącymi leczenie, rehabilitację i programy
ograniczania szkód zdrowotnych związanych z narkomanią, w celu
pozyskiwania informacji i danych do tworzenia diagnozy problemów przy
opracowywaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok.
2. W działającym Punkcie Konsultacyjnym w dzielnicy Czerwionka udzielano
informacji o możliwościach pomocy i leczenia odwykowego oraz porad
psychospołecznych i prawnych dla osób z problemem narkomanii.
II. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalność informacyjnej, edukacyjnej
oraz szkoleniowej w ramach pomocy przy rozwiązywaniu problemów narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży.
1. Udział placówek szkolnych oraz świetlicy środowiskowej w ogólnopolskiej
kampanii medialnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł – 2009”.
W realizacji zadań akcji brało udział 2.650 uczniów.
2. Realizacja dwóch programów profilaktycznych w formie koncertu w wykonaniu
Piotra Lubertowicza pt. „Broń się. Nie trać wiary – profilaktyka nie prelekcja”,
wraz z przeprowadzonymi szkoleniami na temat problemu uzależnień.
W programach wzięło udział 600 uczniów gimnazjów oraz 30 nauczycieli.
3. Wspieranie organizowanych lokalnie imprez promujących model na trzeźwy
styl zabawy i spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, realizowanych
przez placówki oświatowe w ramach zajęć pozalekcyjnych, poprzez
dofinansowanie zakupu materiałów do ich przeprowadzenia oraz nagród
i poczęstunku dla uczestników:
– „Dyskoteka bez Używek” – zorganizowana przez świetlicę środowiskową dla
dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy jak i z zaprzyjaźnionych placówek.
W dyskotece udział wzięło 50 dzieci oraz 5 opiekunów.
4. Realizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu problemu narkomanii
skierowanych do rady pedagogicznej, rodziców oraz uczniów.
W zajęciach dział wzięło 49 nauczycieli, 45 uczniów oraz 88 rodziców.
5. Sfinansowano udział w szkoleniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli samorządu, w celu podnoszenia
ich wiedzy w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
6. Zakup wydawnictw tematycznych z zakresu profilaktyki uzależnień w postaci
książek „Zagrożona młodzież” oraz „Narkotyki i Uzależnienia” przeznaczonych
dla rodziców, młodzieży i pedagogów, w celu realizacji profilaktycznych
programów szkolnych i środowiskowych.

III. W zakresie wspomagania działalności instytucji, organizacji pozarządowych
i osób fizycznych w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów narkomanii
oraz integracji ze środowiskiem osób uzależnionych i ich rodzin.
1. Wymiana doświadczeń w zapobieganiu narkomanii na poziomie lokalnym
poprzez udział gminy w Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień.
2. Prenumerata miesięcznika „Remedium” promującego profilaktykę i promocję
zdrowego stylu życia z przeznaczeniem dla pedagogów lokalnych szkół
gimnazjalnych do wykorzystania przy realizacji programów uzależnień.
Realizacja budżetu za 2009 rok
PLAN
WYKONANIE
RÓŻNICA

-

12.000,00
8.535,89
3.464,61

-

100,00 %
71,13 %
28,87 %

Wykonanie zapisów planu finansowego za 2009 rok
§ 4210 – 60,97 %

(nie zrealizowano wydatków na kwotę 1.765,41 zł)
- mniejsze wydatki na materiały i sprzęt programowy oraz
nagrody konkursowe i artykuły spożywcze.

§ 4300 – 82,15 %

(nie zrealizowano wydatków na kwotę 1.160,00 zł)
- bez poczęstunku dla uczestników szkoleń, szkolenia
wyjazdowe, brak opłat pocztowych.

§ 4410 – 20,46 %

- mniejsze koszty podróży służbowych o kwotę 397,70 zł.

§ 4700 – 70,00 %

- mniejsze koszty szkoleń o kwotę 150,00 zł.

Zestawienie wydatków na realizację zadań planu finansowo-rzeczowego
za 2009 rok
Wydatki ogółem

8.535,89 zł

1. Materiały do realizacji
- wydawnictwa tematyczne
- nagrody konkursowe
- materiały do realizacji programów
- artykuły spożywcze

2.743,59 zł
1530,00
397,00
522,00
294,59

2. Usługi w realizacji
- profilaktyczne programy i akcje
- szkolenia, warsztaty

5.690,00 zł
3.000,00
2.690,00

3. Delegacje, przejazdy

102,30 zł

