
Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku 
w Urzędzie Miasta Lędziny

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok został przyjęty Uchwałą 
Nr XX/121/19 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 października 2019 roku.

Program został  przyjęty  w oparciu  o  ustawę  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu
narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852) oraz ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm). 

Celem  głównym  Programu  jest  tworzenie  spójnego  systemu  działań  profilaktycznych
oraz minimalizacji szkód wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych 
Część podjętych działań są  kontynuacją zadań rozpoczętych w roku 2019. 

Urząd Miasta  Lędziny w 2020 roku na realizację  zadań związanych z przeciwdziałaniem
narkomanii wydatkował środki finansowe w wysokości 17.340,00 zł. 

Środki finansowe wydatkowano w następujący sposób:

1. Na  prowadzenie  Poradni  Leczenia  Uzależnień  od  Narkotyków  działającej  przy
Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach przeznaczono kwotę w wysokości
6 000,00 zł. 
Liczba osób uzależnionych od środków psychoaktywnych to 22 osoby (19 mężczyzn,
3 kobiety);
Liczba osób uzależnionych od hazardu to ogółem 10 osób.

2. Na realizację imprez promujących zdrowy styl życia w ramach alternatywnych form
spędzania wolnego czasu wydatkowano:
- 10 000,00 zł – wstęp na obiekty sportowe w ramach zajęć promujących zdrowy styl
życia  dla  dzieci  i  młodzieży  z  Gminy  Lędziny m.in.  ze  środowisk  zagrożonych
problemem uzależnienia od narkomanii i zjawiskiem przemocy w rodzinie. Realizator
zadania PGK „Partner” Sp. z o.o. (wakacje)

3. Pozostałe wydatki:
-  320,00  zł  –  szkolenie  pełnomocnika  Burmistrza  Miasta  ds.  rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii.
- 1.020,00 zł – podatek od umowy o dzieło zawartej w grudniu 2019 r. na organizację
recitalu  słowno-muzycznego  oraz  jego  wyreżyserowanie  dla  dzieci  i  młodzieży
zagrożonych  narkomanią  pt.  „Wszelkim  używkom,  dopalaczom,  substancjom
psychoaktywnym, hejtom stop!!!”

Plan  budżetu  zgodnie  z  Gminnym Programem Przeciwdziałania  narkomanii  na rok
2020  wynosił  60.000,00  zł.   W związku  z  sytuacją  epidemiczną  w  kraju  spowodowaną
COVID-19   na  podstawie  tarczy  antykryzysowej  3.0  dokonano  przesunięcia  środków  
w wysokości 36.000,00 zł.  na zadania inwestycyjne  celem budowy ogrodzenia miejskiego
basenu  odkrytego,  które  ograniczyło  ilość  osób  korzystających,  a  tym  samym pozwoliło
otworzyć basen i zapewnić bezpieczeństwo korzystającym. 


