
UCHWALA Nr XL/201/17 
Rady Gminy Pacanow 
z dnia 28 kwietnia 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXXVI/177/16 Rady Gminy Pacanow z dnia 29 grudnia 2016 roku o 
uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwî zywania Problemow Alkoholowycb oraz 
Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Pacanow na 2017 rok. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorzqdzie gminnym z dnia 8 marca 1990 
roku (tj: Dz.U. z 2015 poz.1515), art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982r. o wychowaniu 
w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi tekst jednolity( Dz. U. z 2015r. poz.1286) oraz art. 
10 ust. 3 ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. tekst jednolity ( Dz. U. z 
2012r poz. 124 z pozniejszymi zmianami) Rada Gminy Pacanow uchwala co nast^puje: 

§1 

W zal^czniku do Uchwaly Nr XXXVI/177/16 Rady Gminy Pacanow z dnia 29 grudnia 2016 roku 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow 
Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Pacanow na 2017 rok - w 
harmonogramie wydatkow -wprowadza si? nast^puj^ce zmiany: 
Zadanie 3. „Prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwi^zywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii w 
szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c sportowych 
a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach 
opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych" otrzymuje nowe brzmienie. 
„Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwi^zywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii w 
szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajfc sportowych 
a takze dzialan na rzecz dozj'wiania dzieci uczestnicz^cych w pozalekcyjnych programach 
opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Prowadzenie dzialan profilaktycznych 
prozdrowotnych" i wprowadza si? punkt 5 pod nazwq „badania prqfilaktyczne" , na ktore 
przeznacza si? kwot? 4000,00zl dzial 85154 § 4300 oraz w punkcie 3 „Organizacja kolonii 
profilaktycznych dla dzieci z rodzin problemowych „ dodaje si? dzial 85154 § 4220 i przeznacza 
si^kwot? 5000,00zl 
Zadanie 2. Udzielanie rodzinom w ktorych wyst?puj^ problemy alkoholowe pomocy 
psychologicznej i prawnej a w szczegolnosci pomocy przed przemoc^ w rodzinie, 

w punkcie 2. „Prowadzenie swietlic srodowiskowych z udzialem wychowawcow, logopedy 
a) wynagrodzenie opiekunow swietlic, logopedy naleznosc z tytulu umow zlecen dzial 85154 
§ 4170 zmniejsza si^ o kwot^ 9000,00zl. 

• § 2 

Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Pacanow we wspolpracy z Gminn^ Komisj^ 
Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem powzi?cia. 

PRZEWaBNICZy\CY 

^\JHn Nowkki 


