
UcHwAŁA Nr vII/s1/20ll
Rady Gminy stara Błotnica
z dnia 31 maia 2011 roku

w sprawie zmiany UchwaĘ Nr xxxvl/244l2010 Rady Gminy stara Blotnica z dnia
10 listopada 2010 roku w sprawie uchłvalenia Gminnego Programu Profi|aktyki
i RozwiązjrwaniĄ Probtemów Alkoholowych olaz PrzeciwdzialaniB Narkomanii
na 2011 rok.

Na podstawie art.4, ust. 1, ust.2 i ust.5 ustawy zdnia26 paźdz:|ernika 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho|izmowi (tj' Dz'U' z 2007 r. Nr 70'
pÓz. 4,73' ze zm.)' art.10 ust'l, ust.2 i ust'3 ustawy z ónia 29 lipca 2005 r.
o pŹeciwdziałaniu nalkomanii (t.j. Dz' U' z 2005 r. Nl I19, poz' 1485, ze fm.)
w fwiązku z art.]8 ust.2 pkt.ls ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminn)m
(tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.l59i, ze rm.)

Rada Gminy stara Blotnica uchwala, co następujei

s1.
W Gminnym Programie Profilaktyki i Roaviązlvania Problemów Alkoholowych oraz
Pżeciwdziałania Narkomanii na 2011 lok, stanowiącym załącznik do UchwaĘ
Nr xxxvl/244l20l0 Rady Gminy stala Błotnica z dnia 10 listopada 20lo foku
w spmwje uchwalenia Gminnego Programu Profi]aktyki i Rozwiązy'wania Problemów
Alkoholowych orazPrzecjwdziałanjaNarkomanii na 201 1 rok,
w tytule ''cele i zadania Gmionego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-rt'ania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Nalkomanii oraz sposób realizacji''
wprowadza się następujące zmiany:

pk1 Iv wspomaganie dfiałalności instytucji olaz osób fizycznych, słirżącej rozwląZywanlu
problemów alkoholowych otrzymuje następujące brzmienie:

,,Cel dzialanla:

- Tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla rea]izacji programów.ozwiąz)!Ąania
problemów alkoho|owych i narkomanii.

sposób realizacji:

- zapewlienie środków finansowych Zespołowi szkół Gminnych w Starym Goździe na
zorganizowanie Gminnej Olimpiady Spofiowej dla dzieci klas 0-3,

- udzielenie pomocy finansowęj Zespołowi szkół Gminnych lv Starym GoŹdzie w związku
z organizowanym tumiejem tenisa stołowego,

- zolganizowanie wycieczki połączonej f programem edukacyjno ' profilak1ycznym dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,



. udzielenie pomocy Zespołowi Szkół Gminnych w starej Błotnicy w zorganizowaniu
gminnej imprezy sportowej z okafji Dnia Dziecka, pod hasłem ,,Wybieramy sport'' oraz
fapewnienie na ten cel środków finansowych

. 
!or1nan-s'91v.ant1 zakupu nagród i poczęstunkll dla uczestników Tumieju Piłki Nożnej

o Puchai wójta Gminy oraz Gminnego Tumieju Piłki Halowej'

- 
' 'zorganizowanie Cminnego Turnieju Szachowo - Warcabowego popżeqzonego

errmlnacJamt przepro\ acDon)'rni ue wszystkich szkolach na terenie grinl.

- udfiał .czlonków -Komisji w okresowych szkoleniach w zakesie nowoczesnych metod
pr7eciwdziałania aIkoholizmoq i i narkomdnii.

. finansowanie bieŹących kosztów działalności Gminnej
Problemów Alkoholowych związanych z obsfu gąbiurową

- fabelpiecfenie środkó\Ą finansowych na organif5cję Festynu
lradycje prorodzinne i wię,ry pokoleniowe...

Komisji Rofwiązlłania

Rodzinnego promuj ąoego

s2
Wykonanie uchwĄ powierza się wójtowi Gminy stara Błotnica.

s3.
Uch\ł'ała wchodziw życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
/ Rady Gmiqy
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