
UCHWAŁA NR IX/40/19
RADY GMINY TURAWA

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr IV/11/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczącej 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z póżn.zm1)) uchwala się co następuje:

§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 poszerza się 
o dodatkowe działanie w obszarze zadania 3 wraz z planem finansowym, stanowiące załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Środki na realizację działania dodatkowego pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w roku 2018  nie wydatkowanych w roku 2018.

§ 3. Termin ostateczny realizacji działania, ujętego w załączniku nr 1, upływa w dniu 30.10.2019 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Robert Sobczyk

1) zmiany tekstu jednolitego z : 2018., poz 2244, 2019 r., poz. 730
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Załącznik do uchwały Nr IX/40/19

Rady Gminy Turawa

z dnia 16 lipca 2019 r.

Działanie dodatkowe w ramach zadania nr 2 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2019.

CZĘŚĆ I.

Zadanie nr 3. Wspomaganie działaności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej 
rozwiązywaniu  problemów alkoholowych.

4. Stworzenie placu street workout do poprawy sprawności fizycznej, kondycji i tężyzny siłowej przy Hali 
Sportowej im. Joachima Halupczoka w Turawie.

Założenia:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wspólnie z Narodowym 
Programem Zdrowia wprowadzają katalog zadań do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, tak 
by tworzyć odpowiednie warunki do ksztaltowania prawidłowych postaw obywatelskich, prozdrowotnych 
i prospołecznych. Eleminowanie zachowań szkodliwych i ryzykownych traktowane jest jako priorytet 
w działaniach profilaktycznych. Ważne jest by wskazywać prawidłowe postawy oraz tworzyć ku temu 
odpowiednie warunki. Istotnym jest prowadzenie takich działań by integrowały wszystkie grupy społeczne 
oraz angażowały obywateli w różnym wieku.  Wychodząc na przeciw tym wymogom organizuje się szereg 
działań kulturalnych i prozdrowotnych. Nieodzowne jest również tworzenie miejsc do uprawiania sportu, 
czy organizowania imporez kulturalnych. Stworzenie placu do street workoutu przyczyni się do poprawy 
sprawności fizycznej mieszkańców gminy Turawa. Uprawianie tej dyscypliny sportu nie wymaga 
dodatkowych nakładów finansowych, a różnorodność przyrządów powoduje, że ćwiczyć można w niemal 
każdym wieku i na różnym poziomie zaawansowania. Jest to doskonała metoda na odreagowywanie 
stresów, wyładowywanie napięć i odpoczynku, jako alternatywa do sięgania po używki, alkoholu i innych 
niebezpiecznych substancji psychoaktywnych.

Cel:

- Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców gminy Turawa,

- Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego,

- Tworzenia miejsc do organizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych,

- Poprawa infastruktury sportowej gminy Turawa,

- Wpływanie na poprawę życia mieszkańców gminy Turawa

- Tworzenie miejsc do integracji mieszkańców

Sposób i koszt realizacji:

Zagospodarowanie wolnego terenu przy hali sportowej w Turawie, poprzez wyłonienie w trybie 
ofertowym firmy specjalizującej się w budowie tego typu obiektów.

Koszt całkowity:

49 222,62 zł
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