
C' 0 c. CleJ. łr.4I.itlctrwała |{r XxxVI/z76nal8
Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 5 lipca 2018 r.

lY sprawie zmiany uchwaĘ Nr XX)V238naI7 Rady Gminy w Fałkowie z dnia
fB grudnia f017 r. w sprawie zafwierdzertia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiąrywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w gminie Fałków na 2018 rok.

Na podstar,vie ań. 4l ust. 2 ustawy z dnla 26 paździemika I98f roku o wychowaniu

w ttzeźwości i przeciwdziałantu alkoholizmowi ((tj. Dz. U. z 20]'6 t, poz, 48] z późn. zm,)

otaz art. l0 ust. 3 ustawy z dnia 29 Lipca 2a05 t' o przeciwdziałantu narkomanii (t,1. Dz. U. z

2018 r. poz. 1030) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

$1

W zaŁączniku do uchwały Nr XX)#238l2017 Rady Gminy w Fałkow|e Z dnia 28 grudnia

f0I7 t, pt.,,Gminny Program Profilaktyki i Rozwi4zywania Problemów Alkoholowych oruz

Przeciwdziałanl.a Narkomanii w Gminie Fałków na 2aI8 rok'' skreśla się rozdziaŁ

,,Harmonogram r,r,ydatków na rcaltzację zadan objętych Gminnym Programem Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Aikoholowych oraz ptzeciwdziaŁanta Narkomanii

w gm. Fałków na2018 tok'' i zastępuje treści4 określoną w zaŁqcznlku do niniejszej uchwaty.

Uchwała wchodzi

BIP.

$2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy'

$3

Życie z dniem pocljęcia i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej
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Załączn|k
do uchr'vały Nr XXXVIl2761201,8
Rady Gminy w Fałkor,vie
z dnta 5 lipca 2018 r.

Harmonogram wydatków na realizację zadail objęfych Gminnym Programem
Frofll a kĘki i Rozłv iązyw a nia Pro blemów Alko holowy ch or zz P rzeciw działania

Narkomanii w gm. Fałków na 2018 rok

P{.}{ffĄe '\
GI'* {i{Y

Lp Zadanie lovota (zł)

1

Zapewnienie usług leczniczych i rehabiiitacyjnych osobom
tza\eŻnl.onym, badania przez biegłych w zakresie uzaleinl'enia,
<oszty s4dowe, otaz dofinansowanie kosztów badań osób
loprowadzonycl"r do PDOZ celem wfirzezwtenia

200c

f

DziałalnośÓ profilaktyczna, edukacyjna i informacyjna: udział v
lgóinopo1skich kamparriach edukacyjnych dotycz4cych
rrofi laktyk l i rozwiązywania problemów alkoholowy ch, zakup
lrrblikacji i materiałów edrrkacyjnych otaz ich dystrybucja.
xgantzacja konkursów i prelekcj t, Zakvp programów.
,rrarsztatólv i spektakli o tematyce profilaktyczno-

'ł"lchowawczei

500c

3
)ztał.alnośc Pun]ctu Konsrrltacyjnego w tym zaangaŻowanie
rsychologa

11000

4

Udział w organizor,vaniu |mptęZ sportowo - rekreacyjnych
kulturalno-rozrywkowych i wycieczek tlrystyczno-
Wajoznawczych d\a mŁodzieiy szkolnej w tym otganizacje
)(I Gwiazdkowego Turnieju Sportowego dla ucznlów szko:
oodstaworłrych z terenu Gminv Fałków

1 6000

5
|Jdział w otgantzacjt piknikrr rodzin:rego pn' ,,Dni Gmin}
Fałków''

't 000(

o

otgantzac1a zajęć świetlicowych dla dzieci t mŁodzieŻy w okresie
ferii letnich na terenie Gminy Fałkói,v oraz wspieranie świetlic
szkolnvch.

1 600(

,7 Kolonie letnie Z proglamem profilaktycznym dla dzięcl l

mł.odzieŻy z rcdzin korzystających z pomocy społecznej
1 000(

8

Działatie Gminnej Komisji
Alkohololł1'ch (wynagrodZenta,
kancelaryina)

Rozwtqzywanta Problemórł
materiały biurowe' obstuga 1 000(

ogółem 8000(
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Uzasadnienie

do uchwaĘ Nr XXXVI1}7612018 Rady Gminy w Fałkowie

z d,nia 5 lipca 2018 r.

IJstalva o lvychowaniu w trzeŹsruośct i przeciwdziałantu alkoholizmowi nakłada na Radę
Gminy obor,vi4zek colocZnego uchwalania Programu Profilaktyki i Rozwiązyr,vania
Problemów Alkoholowych. W dniu 28 grrrdnia fal7 r' Rada Gminy r,v Fałkowie Uchr,vatą Nr
XXX/238|20I7 zatwierdziŁa Gminny Program Profilaktyki i RozwiqzYwanta Problemów
Alkoholowych otazPrueciwdziaŁania Narkomanii w gminie Fałków na2018 rok, w którym
między innymi został określony harmonogram wydatków na rcalizację zadan określonych
Z ptogTam|ę,
W dniu f Lipca 2018 r' rczpoczęŁa się realizacj a zadania pn.'' organtzacja zajęć świetlicowych
dla dzięct t młodzieŻy w okresie ferii letnich na terenie gminy Fałków''. Dla zapewnienia
prawidłowego fllnkcjonor,vania punktow rekreacyjnych w miejscowości W4sosz
i Sulborowice zatrudniono dwóch opiekunów na okres 2 miesięcy z środków własnych.
Wobec tych okoliczności proponuje się zwiększenie wydatków na to zadanię o kwotę 6000 zŁ

popTZeZ rezygnację z realizacjl' następuj4cych zadan określonych w Programie tj.: 
',Szkolenie

kadr (w tym GKRPA) dziaŁajqcych w zak<resie profilaktyki (alkoholizm, narkomania,
przemoc)'', na które przęZnaczone było 1000 zł oraz ,'Szkolenia sprzedawców i kontrola
puŃtów sprzedaŻy alkoholu na terenie Gminy Fałków'', na które pTzeznaczone było 5000 zł.
Całkowita kwota pTzeznaczana na realizację zadania pn.'' organizacja zajęć świetlicowych
dia dzieci l młodzieŻy w okresie fer.ii letnich na terenie gminy Fałków'' po zmianach wyniesie
1,6000 zł'
Proponuje się równieŻ zwtększenie wydatków na zadant'e pt, ,,Udział. w otganlzowaniu
Imprez spońowo - rekreacyjnych, kultrrralno - rozrywkowych i wycieczek turystyczno -
krajoznawczych clla mŁodzieŻy szkolnej w tym organizacja Xi Gwiazdkowego Turnieju
Spońowego dla uczniów szkot podstawowych z tercnu Gminy Fałków', o kwotę 3a00 zł,
popruez zmniejszenie planr"r wydatków na dziŃ.ante Gminnej Komisji Rozwi4zywanta
Problemów Alkoholowych'
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