U C H W A L A NrIII/18/14
Rady Gminy Pacanow
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwaly Nr XLVI/295/2013 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia
2013 roku o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Pacanow na 2014 rok.
Na podstawie art . 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
(tj: Dz.U. z 2013 r poz. 594 z pozn. zmianami), art.4' ust.2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982r. o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (t. j . Dz. U . z 2012r. poz. 1356 pozn.
zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziataniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (t.j. Dz.
U. z 2012r. poz. 124 z pozn. zmianami) Rada Gminy Pacanow uchwala co nast^puje:
§1

W zalqczniku do Uchwaly Nr XLVI/295/13 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2013 roku w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych
oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Pacanow na 2014 rok w harmonogramie wydatkow -wprowadza si^ nast^puj^ce zmiany:
Zadanie 1. Zwi^kszenie dost^pnosci pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osob
uzaleznionych od alkoholu w punkcie 2. Kierowanie osob na badanie przez bieglycgh sadowych
psychiatry i psychologa dzial 85154 § 4430 zmniejsza si§ o kwot§ 121,95zl
Zadanie 2. Udzielanie rodzinom w ktorych wystfpujq problemy alkolwlowe pomocy
psychologicznej i prawnej a w szczegolnosci pomocy przed przemocq w rodzinie,
w punkcie 2. „Prowadzenie swietlic srodowiskowych z udzialem wychowawcow, logopedy
a) wynagrodzenie opiekunow swietlic, logopedy naleznosc z umow zleceh dzial 85153 § 4170
zwi^ksza si^ o kwotf 235,35 zl oraz dzial 85154 § 4170 zwi^ksza sif o kwotf 1.457,47 zl
b) energia, woda, gaz dzial 85154 § 4260 zwif ksza sif o kwotf 1.657,6 Izl,
c) zakup uslug dostepu do sieci intemetowej dzial 85154 § 4350 zmniejsza sif o kwot^ 0,01 zl
w punkcie 3. „Doposazenie swietlic srodowiskowych zakup: materialow do zajyc, srodkow
czystosci dzial 85154 § 4210 zmniejsza sif sif o kwot^ 28,52 zl.
e)zakup uslug pozostalych (zakup-uszycie strojow regionalnych, wywoz szamba, uslugi pocztowe)
dzial 85154 § 4300 zwi^ksza si? o kwot? 535,40 zl.
Zadanie 3. „Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie rozwiqzywania problemow alkoholowych iprzeciwdzialania narkomanii w
szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c sportowych
a takze dzialaii na rzecz dozywiania dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach
opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych" - w puncie la) wspieranie programow
szkolnych z zakresu profilaktyki uzaleznien poprzez organizacj^ koncertow i imprez
profilakrycznych dzial 85153 § 4300 zmniejsza si? o kwot? 235,35zl.
w punkcie 4 . Dozywianie dzieci ze swietlic srodowiskowych dzial 85154 § 4220 zmniejsza si?
okwot? 2.500,00 zl.
Zadanie 4. Wspomaganie dzialalnosci instytuccji, stowarzyszen sluzqcych rozwiqzywaniu
problemow alkoholowych w punkcie 1. Dotacje dla organizacji pozarz^dowych wylonionych w
drodze konkursu oraz/lub w trybie pozakonkursowym dzial 85154 § 2820 zmniejsza si? o kwot?
1.000,00 zl.
§ 2
Wykonanie uchwaly powierza siy Wojtowi Gminy
§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem powziecia.
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