
UCHWAŁA XXXIX/299/2018
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXV/259/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 21 grudnia 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.    
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.41 ust.2 i art. 182 pkt.1 ustawy z dnia 26 października 1982r.               
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz.487 ze zm.) oraz art.10 ust.2 
i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017r. poz.783) oraz uwzględniając 
cele operacyjne zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r.         w sprawie 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. 

W załączniku do uchwały Nr XXXV/259/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii oraz następstw 
zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na 2018 rok, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w części „CELE SZCZEGÓŁOWE”, w zakresie Celu nr 1 ”Cel 1. Spowodować, aby sprzedawcy 
nie sprzedawali młodzieży alkoholu” w Zadaniach do celów po pkt 4 o brzmieniu: „4. działania edukacyjne 
i profilaktyczne” dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5. współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym wsparcie finansowe klubów oraz grup 
wsparcia dla osób zagrozonych uzależnieniem lub uzależnionych. zrzeszających emerytów i rencistów, 
również działających w formie niezinstytucjonalizowanej w zakresie realizacji zadań profilaktycznych                  
i szkoleniowych, w tym organizacja  imprez i wyjazdów dla tych grup”.

6. organizacja lub dofinansowanie rekolekcji trzeźwościowych lub innych imprez promujących postawy 
antyalkoholowe”

2) w części „CELE SZCZEGÓŁOWE”, w zakresie Celu nr 1 ”Cel 1. Spowodować, aby sprzedawcy 
nie sprzedawali młodzieży alkoholu” po „Zadaniach do celów” i dodanych pkt 5 i 6 wyrazy „koszt 
5 000 zł” zastępuje się wyrazami „koszt 43 100 zł”

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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