
Uchwała Nr xXV/202|2017
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 19 czerwcafDlT r.

\ry sprawie zmiany uchwaty Nr xxlfl66lf016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Ronviązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w gminie Fałków na2017 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 .otu o wychowaniu

w trzęźwości i przeciwdziaŁaniu alkoholizmowi ((tj. Dz. U, z 2016 r. poz' 487 z późt. zm)

otaz att. l0 ust' 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r, o przeciwdziałatiu narkomanii (tj. Dz. U. z

2017 t. poz,783) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

$1

W zał'4czniku do uchwały Nr XXI/166|20I6 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia

2016r. pt.,,Gminny Program Profilaktyki i Rozwi4zywan|a Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziatania Narkomanii w Gminie Fałków na 2017 rok'' skreśla się rozdziaŁ

,,Harmonogram wydatków na realizację zadan objętych Gminnym Programem Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otaz przeciwdziałania Narkomanii

w gm. Fałkow naf}I7 rok'' i zastępuje treścię określoną w zał4czntku do niniejszej uchwały.

$2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem

BiP.

podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej

$3
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Załącznik
do uchwały Nr XXV/202|20I7
z dnial9 czerwca2jlT r.

Harmonogram wydatków na realizację zadań objętych Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy ch oraz Przeciwdziałania

Narkomanii w gm. F'ałków na 2017 rok

Fląu E NIcu ĄC'\

Lp Zadanie kwota (zł)

1

Zapewnienie usług \eczniczych i rehabilitacyjnych osobom
ualeŻnionym' badania przez biegłych w zakresie uzaleŻnienia,
<oszty sądowe, oraz dofinansowanie kosztów badań osóŁ

loprowadzonych do PDOZ celem wytrzeźwienia

z

)ziałalność profilaktyczna, edukacyjna i informacyjna: udział tł
lgolnopolskich kampaniach edukacyjnych dotyczącycb'
rrofilaktyki i rozwi4zywania problemów alkoholowych, zakup

lublikacji i materiałów edukacyjnych oraz ich dystrybucja
srganizacja konkursów i prelekcji. Zakup programów
warsztatów i spektakli o tematyce profilaktyczno
wychowawczej

5000

Działalność Punktu Konsultacyjnego w tym zaangaŻowanie
:sychologa

800c

+

tJdziaŁ w organizowaniu imprez sportowo * rekreacyjnych.
<ulturalno-rozrywkowych i wycieczek turystyczno
<rajoznawczych dla mł'odzieŻy szkolnej w tym organizaĄa
K Gwiazdkowego Turnieju Sportowego dla uczniów szkó]
codstawowYch z terenu gminy Fałków

1500(

lJdziaŁ w organtzacji pikniku rodzinnego pn. ,,Dni Gminy
Fałkó#'

1000(

-l

xganizacja zajęó świetlicowych dla dzieci i mtodzieŻy w okresie
[erii letnich na terenie gminy Fałkow oraz wspieranie świetlic
szkolnych.

2100(

7
Jzkolenie kadr (w tym GKRPA) działających w zakresie
lrofilaktyki (alkoholizm, narkomania, przemoc)

1000

5

)ziaŁanię Gminnej Komisji
Ąlkoholowych (wynagrodzenia,
<ancelaryina)

Rozwiązywania Problemórł
materiały biurowe, obsługe 12724.12

)
]zkolenie sprzedawców i kontrola punktów sptzedazy alkoholu
ra terenie gminy Fałkow

5000

10
Kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dziect
r*'odzteŻy z rodzin korzystającychz pomocy społecznej

7000

ogółem 86724,|i
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Uzasadnienie

do uchwĄ Nr XXV/202120I7 Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 19 czerwca20IT r.

Ustawa o wychowaniu w ttzęźwośct i przeciwdziaŁaniu alkoholizmowi nakłada na Radę

Gminy obowiązek colocznego uchwalania Programu Profilaktyki i Rozwiąz1vania
Problemów Alkoholowych' W dniu 28 grudnia f016 r. Rada Gminy w Fałkowie Uchwałą Nr
XXI|1j6DO|6 zatwietdziła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przecivtdziałania Narkomanii w gminie Fałków na f0I7 rok, którym
między irrnymi został. określony harmonogram wydatków na rca|izację zadan określonych
z progtamie' Wpływy z opłat za zęzwo|ęnia na sprzedaz alkoholu w f0I6 roku wynosiły
73739,tO zł z czego na rea\izację programu profilaktyki w 2016 roku wydatkowano kwotę

6]0|4,98 zł., FtóŻnica stanowiąca tcwotę 6724,12 zł zostaŁa wprowadzona do budzetu gminy

nafO|7 rok Uchwałą Nr XXIV1I9I1}}I7 Rady Gminy w Fałkowie z dnia04.05.2017 r,

Zprzeznaczeniem narea|izację programu profilaktyki w 2017 roku.

Pioponuje się aby kwotę nadwyżki po zwiększeniu do 7000 zŁ prueznaczyć na sfinansowanie

kolónii iętnich Z programem profilaktycznym. Z kolonii skorzysta l0-cioro dzieci z rodzin
o niskich dochodach, wytypowanych ptzez Gminny ośrodęk Pomocy Społecznej w
Fałkowie. Rekrutację przeprowadzi Gminny ośrodek Pomocy społecznej w Fałkowie.

Brakującą kwotę 275,88 zł proponuje się uzyskać z pomniejszenia wydatków na rcalizację
pkt 8 programu profilaktyki na 2017 r. pn. ,,Dział'anie Gminnej Komisji Rozwi4zytvania
Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, materiały biurowe, obsługa kancelaryjna)''.
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