Projekt
z dnia 1 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmiany Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 i art. 12 ust.7
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439 oraz z 2018 r. poz. 310) uchwala się, co następuje:
§ 1. Do Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na
2018 rok, przyjętego Uchwałą Nr XXV.166.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się
następujące zmiany:
I. W Dziale II Kierunki i wskazówki dodaje się punkty 4, 5 i 6 w brzmieniu:
„4. Usytuowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może
być bliższe niż 50 mb od szkół i obiektów kultu religijnego.
5. Nie zachodzi potrzeba ograniczania godzin sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych, w tym między godziną 22ºº a 6ºº .
6. Ograniczenia wymaga ogólna liczba zezwoleń:
- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży z obecnie możliwych 15 do 9 zezwoleń,
- na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży z obecnie możliwych 60 do 36 zezwoleń,”,
II. Wprowadza się dodatkowe środki finansowe w kwocie 10 555,02 zł, uzyskane
z dodatkowych wpływów za wydane zezwolenia i w części niewykorzystane w 2017 roku
z przeznaczeniem na:
1) Realizację Szkolnego Programu Profilaktyki - finansowanie spektakli profilaktycznych,
zakup pomocy dydaktycznych, zakup nagród uczniom biorącym udział w konkursach
z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, zakup gier edukacyjnych do świetlicy szkolnej,
dofinansowanie imprez profilaktyczno - integracyjnych i rekreacyjno-sportowych, szkoleń
nauczycieli w zakresie profilaktyki w Szkole Podstawowej w Szudziałowie – 2 500 zł.
2) Realizację Szkolnego Programu Profilaktyki - finansowanie spektakli profilaktycznych,
zakupienie materiałów i pomocy do prowadzenia programu profilaktycznego, zakup nagród
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uczniom biorącym udział w konkursach z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, zakup
gier edukacyjnych do świetlicy szkolnej, dofinansowanie imprez profilaktycznointegracyjnych
i rekreacyjno-sportowych, szkoleń nauczycieli w zakresie profilaktyki
w Szkole Podstawowej w Babikach – 1 500 zł.
3) Wspieranie działań polegających na organizowaniu przez GOAKiR imprez o charakterze
rozrywkowym i sportowym, uwzględniających profilaktykę przeciwalkoholową
2 500 zł.
4) Zakup materiałów kancelaryjnych oraz zakup komputera i drukarki do realizacji zadań
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół
Interdyscyplinarny - 4.055,02 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Elżbieta Irena Kędyś
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