
Uchwała Nr XII/90/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze

zmianami), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr

70, poz. 473 ze zmianami), art. 10 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami) - Rada

Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje:

§ 1

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącym załącznik do uchwały Rady

Gminy Żyrzyn Nr X/69/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)dział III otrzymuje nowe brzmienie:

"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.

Działania w tym zakresie polegać będą na organizowaniu i finansowaniu lub

współfinansowaniu:

1)zajęć promujących zdrowy styl życia prowadzonych przez szkoły i kluby

sportowe,

2)wspieraniu działań profilaktycznych polegających na organizowaniu

lokalnych imprez o charakterze rozrywkowym i sportowym dla dzieci,

młodzieży i dorosłych nie tylko odbywających się bez udziału alkoholu i

innych używek, ale w szczególny sposób eksponujących ten fakt

(specjalny program, udział osób wspierających swoim autorytetem

bezalkoholowe przedsięwzięcie, zaproszeni goście i artyści),

3)zakupu nagród oraz pokrycie kosztów związanych z zakupem niezbędnych

materiałów i usług umożliwiających przeprowadzenie wybranych imprez

sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych promujących zdrowy styl życia,



4)zakupu czasopism i materiałów profilaktycznych,

5)upowszechniania materiałów edukacyjnych dotyczących zagrożeń

związanych z narkomanią i zasad zapobiegania jej oraz zamieszczania

artukułów dotyczących przedmiotowej kwestii w prasie lokalnej ("Gościniec

Żyrzyński"),

6)prowadzeniu zajęć profilaktyki uzależnień,

7)inicjatyw podejmowanych przez rady sołeckie w zakresie: modernizacji,

budowy i wyposażenia placów zabaw dla dzieci, obiektów sportowych,

miejsc rekreacji, a także zagospodarowania i wyposażenia obiektów z

przeznaczeniem ich na kluby i świetlice,

8)działalności prowadzonej w klubach i świetlicach środowiskowych,

9)opieki w okresie wakacji i ferii na dziećmi z rodzin znajdujących się w

trudnej sytuacji życiowej z powodu m.in. alkoholizmu, narkomanii,

przemocy w rodzinie.".

2)plan wydatków dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

otrzymuje nowe brzmienie:

"I. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych:

1) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących program:

25.000,00 zł, w tym:

a)na ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi

oraz prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień: 11.500,00 zł,

b)opiekę nad dziećmi w okresie wakacji: 13.500,00 zł,

2) wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych: 3.840,00 zł,

3) koszt utrzymania Punktu Konsultacyjnego: 2.000,00 zł,

4) umowy-zlecenie na prowadzenie świetlic wiejskich: 21.600,00 zł,

5) składki od wynagrodzeń: 3.225,00 zł,

6) badania osób uzależnionych: 5.645,00 zł,

7) zakup czasopism i materiałów planistycznych: 1.000,00 zł,

8) wspieranie działań profilaktycznych i akcji przeciwalkoholowych

polegających na organizowaniu lokalnych imprez o charakterze lokalnym

i zakupie nagród oraz pokryciu kosztów związanych z zakupem nagród i

materiałów umożliwiających przeprowadzenie takich akcji: 15.140,00 zł

9) zajęcia profilaktyczne prowadzone w szkołach: 3.500,00 zł,



10)opieka nad dziećmi w okresie wakacji organizowana w świetlicach

wiejskich i szkołach: 4.900,00 zł,

11)organizowanie festynów sportowo-rekreacyjncyh z okazji Dnia Dziecka w

szkołach i przedszkolu: 4.700,00 zł

II. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

5.000,00 zł.".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i

sołectwach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


