
UCHWAŁA NR XIII/99/2020
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XI/83/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, punkt VII otrzymuje 
brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Kazimiera Mańdziuk
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Załącznik
do Uchwały Nr XIII/99/2020
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 29 maja 2020 rok

VII. Preliminarz wydatków na 2020 rok.
Lp. Nazwa zadania Planowany

koszt
realizacji

Termin
realizacji

1. Współpraca z organizacjami zajmującymi się 
problematyką uzależnień

1.000 zł w ciągu roku

2. Szkolenie dla członów GKRPA 700 zł w ciągu roku
3. Materiały potrzebne do prac komisji 400 zł w ciągu roku
4. Różne /wynagrodzenie członków komisji/ 1 800 zł w ciągu roku
5. Kierowanie osób uzależnionych na badania 3 000 zł w ciągu roku
6. Prenumerata czasopism poświęconych profilaktyce 

alkoholizmu
100 zł w ciągu roku

7. Imprezy bezalkoholowe - promocja zdrowego stylu 
życia oraz trzeźwości

10 000 zł w ciągu roku

8. Prowadzenie programów profilaktycznych 
i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

4 000 zł w ciągu roku

9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 23 411,76 zł w ciągu roku
10. Realizacja Gminnego Programu Narkomanii 300 zł w ciągu roku

                                                                    Razem: 43 711,76zł
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