
Uchwała Nr XI/82/2019 
Rady Gminy Adamów 

z dnia 20 listopada 2019 roku 

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z późn. 
zm.) Rada Gminy Adamów uchwala co następuje: 

§1 

Rozdział III załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019 uchwalony Uchwalą Nr XXXII/270/18 Rady Gminy Adamów 
z dnia 6 listopada 2018 roku otrzymuje brzmienie : 

ROCZNY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ 
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 ROKU 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci 
i młodzieży: 
a) realizacja edukacji i profilaktyki uzależnienia od alkoholu dla szkół adresowanej do uczniów, 
rodziców i nauczycieli. 
b)audycje radiowe o tematyce profilaktycznej prowadzone przez młodzież z terenu gminy Adamów 

b) dofinansowanie organizowanych we współpracy ze stowarzyszeniami, parafiami, szkołami 
obozów, kolonii, półkolonii, wycieczek połączonych z programem zajęć terapeutycznych lub 
profilaktycznych. 

c) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym: 
- zakup nagród za udział w konkursach na temat problematyki uzależnienia organizowanych w 
szkołach z terenu Gminy Adamów, 
- zakup nagród za udział i osiągnięcia w zawodach sportowych, 
- wyposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowy i inny w celu zagospodarowania czasu wolnego 
mieszkańców miejscowości, 
- organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub innej alternatywnej formy spędzania 
czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

35 000,00 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy materialnej 
(np. zakupy biletów dla dzieci, zakup książek, zakup odzieży, refundacja kosztów dojazdu na 
terapię dla osób w trudnej sytuacji materialnej), psychospołecznej i prawnej ochrony przed 
przemocą w rodzinie. 

2.000,00 



3. Finansowanie szkoleń poszczególnych grup zawodowych np. lekarzy, pielęgniarki, policjantów, 
pracowników socjalnych, nauczycieli, kontrola punktów sprzedaży alkoholu, 

5.000,00 
4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu, w tym: 
a) współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w placówce odwykowej, 
finansowanie kosztów dla terapeuty i biegłych sądowych, 

b) finansowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i kosztu działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów potrzebnych do prac komisji. 

12.000,00 

§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w roku 2019. 


