
Uchwała nr X/54/2015 

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim 

z dnia 24 czerwca 2015 r. 

 
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.); 
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 

z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1.  Zmienia się § 6 punkt I  podpunkt 1 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień, w tym organizowanie i finansowanie 

wypoczynku i dożywiania dzieci we współpracy z innym instytucjami i organizacjami, konsultacje 

lekarskie i porady psychologiczne                                                                                           114.305,-zł”                                                                    

  

2. Zmienia się  § 6 punkt I  podpunkt 3 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: 

„3. Działalność promująca zdrowy styl życia oraz zapewnienie bazy sportowej, rekreacyjnej                             

i kulturalnej, organizowanie konkursów, turniejów, festynów i imprez sportowych o charakterze 

profilaktyki alkoholowej i narkomanii                                                                                     37.116,-zł” 
 
3. Zmianie ulega § 6 punkt I  podpunkt 4 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, który otrzymuje brzmienie:  

„4. Zabezpieczenie materiałów informacyjnych o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej                                                                                                                                                                                                                                                                     

.                                                                                                                                                    3.200,-zł”                   
 
4.  Zmianie ulega § 6 punkt II podpunkt 1 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży                         200,-zł” 

  

5. Zmianie ulega § 6 punkt II podpunkt 2 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: 

„2. Szkolenie członków komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, lekarzy 

pielęgniarek                                                                                                                                    400,-zł”                                
 
6. Zmianie ulega § 6 punkt II podpunkt 3 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: 

„3. Abonowanie pism, czasopism i  materiałów audiowizualnych o tematyce alkoholowej                            

i narkotykowej                                                                                                                               100,-zł”                                                                                                                                                                                                                                   
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

          w Koźminie Wielkopolskim  

 

         (-) mgr inż. Justyn Zaradniak 


