Projekt
z dnia 23 lutego 2021 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia

2021 r.

w sprawie przyjęcia raportu Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Na podstawie art. 11 ust. 1ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2050), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje raport Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji Miejskiego
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Programu

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu Prezydenta
Miasta Koszalina z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2020.

Zgodnie z zapisami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, przyjętego uchwałę
nr X/192/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 października 2019 r., Prezydent Miasta Koszalina
przedkłada Radzie Miejskiej raport z realizacji zadań programowych.
Zadania opisane w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii wynikają z zadań własnych gminy
określonych wart. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i były
realizowane w 2020 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami, jednostkami
organizacyjnymi miasta, Policją, instytucjami prowadzącymi działalność profilaktyczną i terapeutyczną
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, między innymi poprzez:
•

współfinansowanie profilaktyki informacyjno-edukacyjnej w ramach programów prowadzonych
przez organizacje pozarządowe,

•

wsparcie finansowe działalności statutowej organizacji pozarządowych,

•

wsparcie organizacji warsztatów i spektakli teatralnych o tematyce uzależnień dla młodzieży szkół
podstawowych i ponadpodstawowych,

•

współorganizację „Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii",

•

współpracę z Biurem ds. Uzależnień Urzędu Marszałkowskiego przy prowadzeniu regionalnych
kampanii profilaktycznych,

•

współpracę z Komendą Miejską Policji w Koszalinie w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców miasta,
szczególnie dzieci i młodzieży,

•

zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego,

•

wsparcie organizacji spotkań z uczniami koszalińskich szkół na temat zagrożeń związanych
z zażywaniem dopalaczy i innych środków psychoaktywnych,

Zadania programowe zostały zrealizowane zgodnie z projektem wydatków na 2020 rok, jednakże część
z nich została wykonana w mniejszym zakresie lub w innej formie ze względu na obostrzenia sanitarne
wynikające z przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
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