
I]chwała Nr XXYIIa 2B nUfi
Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwaĘ Nr XxIl166/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiąrywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w gminie Fałków na 2017 rok.

Na podstawię art. 41 ust. 2 ustawy z órua 26 pażdziemika 1982 roku o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ((tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. r:n.)

onz art.10 ust. 3 ustawy z dnia}9 |ipca 2005 r. o przeciwdziałantu narkomanii (tj. Dz. U. z

fa1'6 r, poz,224 zpoźn. zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

$l
W załączniku do uchwały Nr XXI/166|2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia

2OL6r' pt.,'Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Fałków na 2017 rok'' skreśla się rozdziat'

,,Harmonogram wydatków na realizację zadan objętych Gminnym Programem Profilaktyki

i Rozwiązywatia Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziaŁana Narkomanii

w gm' Fałkow na2a17 rok'' i zastępuje treścią określoną w zaŁączniku do niniejszej uchwĄ'

$2

Wykonanie uchwały powietzasię Wójtowi Gminy.

$3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej

BIP.
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Zał'ączntk
do uchwały Nr XXVIIIl2l8l20l7
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 5 puździemtka2)I7 r.

Harmonogram wydatków na realizację zadań objętych Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwi ązyw ania Pro blemów Alkoholowych oraz P rzeciw działania

Narkomanii w gm. Fałków na 2017 rok

p}ŁH5tń

Lp Zadanie kwota (zł)

4apewnienie usług |eczniczych i ręhabilitacyjnych osoborr':
va|eŻntonym' badania przez biegłych w zakresie uza|eŻntenia'
<oszty s4dowe, oraz dofinansowanie kosztów badań osót
1oprowadzonych do PDoZ celem v'rytrzeżwtenta

2000

z

)ziat.alnośÓ profilaktyczna, edukacyjna i informacyjna: udział rł
lgólnopolskich kampaniach edukacyjnych dotyczącyck
rrofilaktyki i rozwiąZywaila problemów alkoholowych, zakutr
lublikacji i materiałów edukacyjnych oTaZ ich dystrybucja
tgantzacja konkursów i prelekcji, Zakup programów
warsztatów i spektakli o
wychowawczej

tematyce profilaktyczno

500c

1
J

Działalnośó Punktu Konsultacyjnego w tym zaangazowanie
rsychologa

800c

+

rJdział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych.
kulturalno-rozrywkowych i wycieczek turystyczno
Vtajoznawczych dla młodzieŻy szkolnej w tym otganizacja
X Gwiazdkowego Turnieju Spor1owego dla uczniów, szkó]
oodstawowvch z terenu sminv Fałków

2000(

5
Udział w organizacji pikniku rodzinnego pn. ,,Dni Gminy
Fatków''

1000(

)

organizacja zajęć Świetlicowych dla dzleci i mł'odzieŻy w okresie
ferii letnich na tęrenie gminy Fałków oraz wspieranię świetlic
szkolnych.

1600(

Szkolenie kadr (w tym GKRPA) dziatających w zakresie
profilaktyki (alkoholizm, narkomania, przemoc)

1 000

ś

Działantę Gminnej Komisji
Ąlkoholowych (wynagrodzenia,
kancelarvina)

Rozwiązywania Problemórn
materiały biurowe, obsługa 12724,12

)
]zkolenie sprzedawców i kontrola punktów sprzedaŻy alkoholr
ra teręnie gminy Fatków

5000

10
Kolonie letnie Z programem profilaktycznym dla dzięci
nłodzieŻy z rodzin korzystających z pomocy społecznej

700c

ogółem 86724,12
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