
Projekt

z dnia  26 lipca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA
RADY GMINY POCZESNA

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2017 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz.446 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala:

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 
przyjętym uchwałą Nr 228/XXIV/17 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 9 lutego 2017r. wprowadza się 
następujące zmiany: w części VII : Harmonogram realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2017r. 

1)  w  pkt III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w tabeli pkt 2b 
otrzymuje brzmienie: 

Lp. Formy realizacji Odpowiedzialny Termin 
realizacji

Szacunkowy 
koszt

2 Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej 
i edukacyjnej, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży:

b dofinansowanie szkolnych 
programów wychowawczo -
profilaktycznych w szkołach 
z zakresu przeciwdziałania 
alkoholizmowi obejmujących 
uczniów i rodziców,

Dyrektorzy szkół cały rok 22.000,00 zł.

2) w pkt III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w tabeli 
pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

Lp. Formy realizacji Odpowiedzialny Termin 
realizacji

Szacunkowy 
koszt

3 Propagowanie 
i współorganizowanie imprez 
mających na celu promocje 
zdrowego stylu życia i racjonalnego 

Przewodniczący Komisji cały rok 50.000,00 zł.
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spędzania wolnego czasu bez 
alkoholu– festyny, pikniki,
konkursy, zawody sportowe.

2)  w  pkt IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych w tabeli p 7 otrzymuje brzmienie: 

Lp. Formy realizacji Odpowiedzialny Termin 
realizacji

Szacunkowy 
koszt

7 Inne zadania. Wójt Gminy 2017 r. 19.500,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE

Do zadań rekomendowanych do realizacji w ramach gminnych programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych należy min. prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej, oraz dofinansowanie szkolnych programów wychowawczo -profilaktycznych
w szkołach z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi obejmujących uczniów i rodziców. W związku z
powyższym proponujemy dokonanie zmian w uchwale Nr 228/XXIV/17 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 9
lutego 2017r w sposób następujący;
- w tabeli III 2b dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w szkołach z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi obejmujących uczniów i rodziców, zmienić nazwę na „dofinansowanie
szkolnych programów wychowawczo - profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi, obejmujących uczniów i rodziców”, oraz zwiększyć środki finansowe z 2.000,00 zł. na
22.000,00 zł.
- w tabeli III 3 propagowanie i współorganizowanie imprez mających na celu promocje zdrowego stylu

życia i racjonalnego spędzania wolnego czasu bez alkoholu– festyny, pikniki,

konkursy, zawody sportowe zmniejszając środki finansowe z 60. 000,00 zł. na 50. 000,00 zł.
- w tabeli IV 7 inne zadania zmniejszając środki finansowe z 29.500,00 zł. na 19.500,00 zł.
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