
UCHWAŁA NR XXXV/203/18
RADY GMINY TURAWA

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turawa nr XXXII/189/17 z dnia 18 grudnia 2017 dotyczącej 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.1)) oraz art. 41 ust. 1 i 2, art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.2)) 
uchwala się co nastepuje:

§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 poszerza się 
o katalog zadań wraz z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki na realizację zadań dodatkowych pochodzą z opłat za korzystanie z zewoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w roku 2017 i nie wydatkowanych w tym roku.

§ 3. Termin ostateczny realizacji zadań dodatkowych, ujętych w załączniku nr 1, upływa w dniu 
30.06.2018 r.

§ 4. Wykonie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232, z 2018 r., poz.130
2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2015 r., poz.1893, z 2017 r., poz. 2439, 2245, z 2018 r., poz. 310
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/203/18
Rady Gminy Turawa

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Zadania dodatkowe do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2018.

I.  Wstęp.

W roku 2017 łączna kwota uzyskana z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych wyniosła 369 148,93 zł, natomiast kwota wszystkich wydatków z tytułu realizacji zadań 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosła 288 912,32 zł. 
W Gminnym Programie na rok 2017 zaplanowano wydatki na poziomie 322 000,00 zł. Powstała różnica 
między wpływami, a wydatkami w wysokości 88 236,61 zł. zostanie wydatkowana według poniższego 
planu.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziłaniu alkoholizmowi oraz Narodowy Program 
Zdrowia, określają katalog zadań do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Urząd Gminy 
w Turawie czyni starania by mieszkańcom gminy żyło się coraz lepiej, bezpieczniej i zdrowiej. Skala 
problemów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, 
a co za tym idzie, stosowanie przemocy, powodujące rozkład życia rodzinnego, wzajemne konflikty 
i łamanie przepisów prawa, skłania do zintensyfikowania działań integrujących rodziny oraz lokalne 
społeczeństwo. Kolejnym istotnym aspektem jest starzenie się mieszkańców, co nakazuje kierowanie 
części zadań do grupy seniorów zamieszkujących Gminę Turawa. Istotnym jest wspieranie inicjatyw 
oddolnych oraz nakłanianie mieszkańców do aktywnego, zdrowego trybu życia, tworzenie warunków do 
uprawiania sportu i szeroko pojętej rekreacji. Sport jest jedną z najlepszych form odreagowywania 
codziennych stresów, związanych z nauką, pracą oraz  codziennym, coraz szybszym życiem. Ważna jest 
wzajemna, zdrowa rywalizacja, wzajemne oddziaływanie starszych pokoleń na młodsze, możliowść 
integrowania się mieszkańców poszczególnych miejscowości i wymiana doświadczeń. Oprócz sportu 
nieodzowne są również spotkania integracyjne, o charakterze kulturalnym.

Niniejszy program jest uzupełnieniem zadań zawartych w Gminnym Programie na rok 2018, ponieważ 
zakłada tworzenie warunków do rozwoju prawidłowych postaw prozdrowotnych, poprawy kultury 
i tężyzny fizycznej, wychowania w duchu wzajemnej, zdrowej rywalizacji. Umożliwia organizowanie 
aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwłaszcza dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
dotkniętych problemami nadużywania substancji psychoaktywnych oraz przemocą. Jest również 
uzupełnieniem zadań własnych gminy w zakresie tworzenia miejsc i warunków do tworzenia warunkow 
dla prawidłowego rozwoju i kształtowania postaw prospołecznych.

II. Cele główne. 

- Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu gminy Turawa, poprzez tworzenie warunków 
do organizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci oraz organizowania zawodów sportowych 
i olimpiad przedmiotowych, rozwijających różne talenty.

- Ukazywanie alternatywnych, zdrowych form spędzania czasu wolnego, poprzez krzewienie właściwych 
postaw wzajemnej rywalizacji w duchu far play.

- Poprawa infrastruktury technicznej i sportowej do organizowania imprez oraz spotkań kulturalno – 
sportowych dla mieszkańców gminy Turawa.

- Poprawa warunków życia i sposobu rozwoju oraz godnego starzenia się mieszkańców gminy Turawa.

III. Sposoby  i koszty realizacji.

1. Zagospodarowanie terenów boiska oraz bieżni lekkoatletycznej w Kotorzu Małym poprzez stworzenie 
miejsca do uprawiania nowych dyscyplin sportowych: skoku w dal, pchnięcia kulą, skoku wzwyż, biegów;

 kwota na realizację 22 736,61 zł.
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2. Doposażenie szkół z terenu gminy Turawa w sprzęt sportowy oraz prowadzenie w szkołach, które 
otrzymają dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów z rodzin zagrożonych uzaleznieniami, 
przemocą, wykluczeniem społecznym;

kwota na realizację 20 500,00 zł 

Różnicowanie ze względu na liczbę uczniów w szkołach:

Osowiec  - 129 uczniów -  3500,00 zł

Bierdzany – 50 uczniów – 2000,00 zł

Kadłub Tur. – 8 uczniów – 500 zł

Turawa – 198 uczniów – 5500,00 zł

Węgry – 134 uczniów – 3500,00 zł

Zawada – 111 uczniów – 3000,00 zł

Ligota Tur. – 84 uczniów – 2500,00 zł

3. Zakup nagłośnienia przeznaczonego do organizowania imprez sportowych, kulturalnych, pikników, 
organizowanych na zewnątrz oraz w hali sportowej;

kwota na realizację 35 000,00 zł 

4. Stworzenia miejsca do rekreacyjnego, edukacyjnego  i zdrowego spędzania czasu w czasie przerw 
szkolnych na terenie Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej;

kwota na realizację 10 000, 00 zł 

IV. Termin realizacji zadań : 

kwiecień – czerwiec 2018 rok.

V.  Podsumowanie.

Realizacja zadań poprawi skuteczność prowadzenia działań dla mieszkańców gminy Turawa 
i wykorzystania obiektów użyteczności publicznej. Grupami docelowymi, które objęte sa działaniami  są 
dzieci w wieku przedszkolnym dla których organizowane są olimpiady sportowe, konkursy logopedyczno 
- recytatorskie, pikniki rodzinne, dzieci w wieku szkolnym dla których prowadzone są eliminacje 
i zawody sportowe oraz przedmiotowe  na szczeblu gminnym, z możliwością rozszerzenia o zawody 
powiatowe, biegi o zasięgu międzywojewódzkim, grupy seniorów, które aktywnie uczestniczą 
w specjalnie organizowanych dla nich olimpiadach, spotkaniach i piknikach. Działania będa miały szanse 
powodzenia jeśli będą odgórnie wspierane i będą tworzone dla nich właściwe warunki.

                                                                              Łącznie na zadania 88 236,71 zł 
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