Uchwała Nr XXXIV/168/14
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 10 kwietnia 2014r.
w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr XXXI/149/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia
19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.)
i art. 1 ust.1 i art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356) oraz art. 10 Ustawy z dnia
29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2012 poz. 124) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§1
Zmienić treść załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/149/13 Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.
|w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/168/14
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 10.04.2014r.

Harmonogram wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na 2014r.
Zadania wynikające
z Programu w zakresie
Profilaktyki
Lp. i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
1.

2.

Realizatorzy

Termin
realizacji

Planowana
kwota

- Kierowanie osób do specjalistów,

GKRPA

Cały rok

- Działania zmierzające do
zastosowania przymusowego
leczenia osób uzależnionych;

GKRPA

Cały rok

- Przyjmowanie zgłoszeń
o przypadkach nadużywania
alkoholu, rozmowy
interwencyjno-motywacyjne.

GKRPA

Cały rok

- Programy profilaktyczne

GKRPA, Szkoły

Cały rok

4200

Cały rok

1000

500

dla dzieci i młodzieży, Np.
Zachowaj Trzeźwy Umysł,
Odpowiedzialny Kierowca,
Program o papierosach i ich
realizacja;
- dofinansowanie imprez
sportowych, zawierających
tematykę profilaktyczną;

3.

Szkoły, instytucje
sportowe

- dofinansowanie klubu wędkarskiego

Klub wędkarski

Maj, czerwiec

1000

-dofinansowanie stowarzyszenia „Słowik”

Stowarzyszenie

Maj, czerwiec

1000

- organizacja kolonii
socjoterapeutycznych;

GKRPA

VII-VIII. 2014

15000

- współpraca z GOPS, Zespołem do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

GKRPA, GOPS, Zespół
interdyscyplinarny

Cały rok

- Organizacja akcji profilaktycznych,
skierowanych głównie do dzieci i
młodzieży;

Szkoły, pedagog
szkolny

Rok szkolny

2800

-zakup materiałów informacyjnoedukacyjnych dla młodzieży (filmy)

szkoły, GKRPA

Rok szkolny

1200

- wspieranie działań podejmowanych
przez kluby sportowe i instytucje w
zakresie organizacji zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży,

Instytucje promujące
sport i życie bez
nałogów

Rok szkolny

3000

4.

- dofinansowanie zakupu sprzętu
sportowego dla szkół,

Szkoły

- wspieranie realizacji działań
profilaktycznych i edukacyjnych
podejmowanych przez biblioteki.

Biblioteki

-Dofinansowanie do obozów
trzeźwiejących alkoholików,

GKRPA, Grupy AA

-dofinansowanie Policji w zakresie działań
związanych z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi

Policja

Rok szkolny

5000

Cały rok

650

Wg potrzeb

1700

2000

GKRPA

Wg potrzeb

2000

GKRPA

Wg potrzeb

900

GKRPA

Wg potrzeb

0

GKRPA

Cały rok

8000

-Szkolenia GKRPA

6.

- delegacje
Kontrole przedsiębiorców w zakresie
sprzedaży napojów alkoholowych
Utrzymanie komisji, materiały.

7

Rezerwa

5.

722

Harmonogram realizacji Programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii na 2014
Lp.

Zadania wynikające z
programu w zakresie
przeciwdziałania
narkomanii

Realizatorzy

Termin
realizacji

Planowana kwota

Programy profilaktyczne

GKRPA , szkoły

Rok szkolny

1550

Działania informacyjne i
edukacyjne w zakresie
uzależnień od narkotyków

GKRPA

Wg potrzeb

615

Specjalistyczna prasa w zakresie
uzależnień

GKRPA

Wg potrzeb

400

1.
2.

Wydatki w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 50672,00zł
Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii
- 2565,00zł
Razem

53237,00zł

