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UCHWAŁA NR XLII/331/2013
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2013
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013, poz.
594, Dz. U. z 2013 poz. 645./ oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012 poz. 1356, Dz. U. z 2012 poz.405/ oraz
art. 10 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2012 poz.124 j.t./
oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.
U. z 2005 Nr 180 poz.1493, Dz. U. z 2011.149.887/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIX/221/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2013 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały rozdziału V punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci
i młodzieży poprzez: Zadanie to będzie realizowane w szczególności poprzez:
a) realizację szkolnych programów profilaktycznych (warsztaty, spektakle, pogadanki, prelekcje,
programy profilaktyczne) we wszystkich szkołach,
b) całoroczna działalność Punktu Konsultacyjnego w Górnie (zakup publikacji, ulotek),
c) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych w ramach których odbędą się: Festyn z okazji Dnia
Dziecka w Leszczynach, impreza dla MDP i społeczności lokalnej w Woli Jachowej oraz impreza
integracyjna przy GOK w Krajnie,
d) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno – sportowych, kulturowych (wynagrodzenie dla
prowadzących zgodnie z umową-zlecenie) oraz zakupy,
e) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami z zagadnień profilaktyki
uzależnień,
f) organizowanie turniei, rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych.
g) przeprowadzenie badania dostępności alkoholu dla nieletnich w punktach sprzedaży na terenie Gminy
oraz szkolenie terenowe dla sprzedawców pn. „Jak odmówić małolatom”
h) zakupy materiałów profilaktycznych. Koszt zadania 3 wynosi 40.404,00 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górno.
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§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Górno
Władysław Kowalczyk

