wólr GMlNy
PUcK

ZAR'ZĄDZF,NIE NR 56/19
WOJTA GMINY PUCK
z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie:

zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środkifinansowe na realizację
Gminnego programu prolilakĘki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych dla
Gminy Puck na rok 2019.

Na podstawie art. 41 ust. 2lrslŁ'qy z &iaz6 pńdzienka 1982 r. o *ychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu
alkoholżmolvi. (tekstjedn. Dz. U. z 20 !8 t., poz.2117'1 oraz art. 30 usk\łT z dnia 8 marca 1990 r. o samorąŁie gninnyn
(tekst jedn. Dz. U. z 20|8, poz. 994 ze zrnianami).

zarządzam co następuj

e:

§l
Zatrvierdzam zmiany w zapotrzeborvaniu na środki finąnsor.ve na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
Roz-wiązarł,ania Problernórv Alkoholorvych dla Gminy Puck na rok 20l9.
Zrliany rvynika.ią z przeniesienia z lvolnych środkórv krvoty - 50.000 zł.

i

§2
Środki zostaną rozclvsponov,ane jak niżej:

*
,
-

rozdział l pkt l ust. e ("Utrzymanie pomieszczeń Pulrktu Pomocy Rodzinie") _ kwota 3.000 zl
rozdzlał I1 pkt 4 (,.Zagospodarołanie czasu w śrvietlicach") krvota 3.000 zl
rozdz}ał lI pkt 8 ("Organ izou.anie lokalnyclr nalacl. seminariów i konferencji w zakresie wdrażania
sl,stemu ponocy dziecku i rodzinie") - kwota 12.000 zł
rozdział Il pkt l8 ("Bieżąca działalnośćGninnej Koniisji RPA") - lsłota 3.000 zl
rozdział II pkt l9 ("F'ilransorvanie lub dofinansowanie proti|aki_"-czlrego wypoczl,nku letniego (kolonie,
półkolonie, obozy) dla dzieci i rnłodzieży z grup ryzyka, a w szczególności dla dzieci i mloclzieży z
rodzin alkoholorł_vclr i przetlocowych") - kwota 2.000 zl

-'- rozdział tlt pkt 2 ("Dofinansolvanie wafsztatólv, programów profilaktycznyclr oraz

-

zajęć
sociOterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, placólvkach wsparcia dziennego oraz innych

,

plactirvkacli ośrviatorł,,vch") - k\yota 12.000 zł.
rozs]ział tlI pkt.ł ("Plowadzenie działaIi edukacyjnych dla doros§,clr rv zakresie szkód lvl,nikających z
picia alkoho|u przez dz,ieci i młodzież") - krvota 5,000 zł
rozdział IIl pkt l0 ("Wspieranie działań profilaktlczllych o clrarakterze rozywkorłl,m, spr:ltorłyn. itp.
dla dzieci i nłodzieżyv, szczególny sposób eksponujący szkodliwość alkoholu, narkotyków oraz
"dopalac;ry"(spektakle- zarłody, sportowe. t'estyny, konkursy. itp.)" - krł,otę 8.000 zł
rozdział Ill pkt 1i ("Zakup i rozprolvadzenie nrateriałów informacl,jno-edtrkacyjnych") - kwota 2.000

zl.

§3
Zapotrzebowanie na środki tlnansolve na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązyrvania
Problemtiw Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 20i9. uu,zg|ędniające zliany stanowi załącznik nr 1 do
niniej szego Zarządzerria.

§4
zarządzenie wchodzi w żlJcię z dniem podjęcia.

Z.tlą(Zllik

lt

t,

l

do Zlrzą<lzrlnił nr 5ó/I9 \\'ójta (;miny

z dnił 20.03,20l9 r.

l'ucli

Zapotrzebowanie na środkifinansowe na r€aliza€ję Gminnego Programu ProfilakĘki i Rozwiązywania
Prolrlemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019
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3. Finansowanie lub dofinansowanie prog,amów: ograniczania picia alkohoiu,
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rodziców i wychowavrów sprzyjające ksztaho*aniu postaw i zachowań
ptnz-drowotnych dzieci i młodzie;ąl.

6. Prowadzęnię działan informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii

edukacyjnych oraz szlioleń, dog,czących ryzyka szkód wynikających ze
spożywarria alkoholu dla konsumentów i ich otoczęnia.
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Prowadzenię pozalekcyjnych Zajęc sportowych

I. Zakup i rozprowadżenie maleriałów informacyjno
ksiqźki. kasety, plyty, broszuIy. uIotki iĘ.).
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ll}źitciinló\t infbrnlacl,jno Llrofl]akt}c7n}ch do ośI,otiliór,t szko]c;liii
licllrt,c<]rl" szkolenia dla kicro\!!1i1\ )
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Sportowe, fe§t},ny, konkursy, itp.) - w tym GRANTY
1

i "{l00

3.000

cf!któw podcinrt;rraIl1,ch dzialań
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