
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r., 
poz. 1875 z póź. zm.) i art. 41 ust. 2 i 5  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 783 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1, 2, 3  
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1390), uchwala się 
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/269/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z  20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w gminie Wołczyn w 2018 roku, w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) drugi akapit otrzymuje brzmienie: "Przychód i wydatki w budżecie z tytułu opłat na rok 2018 przewidywany 
jest w wysokości 231 487,00 zł.";

2) cyfra rzymska I. otrzymuje brzmienie: „I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych i ich rodzin:

1. Grupa AA – Grupa wsparcia

a) wynagrodzenie terapeuty - 6 885,00 zł,

b) wydatki bieżące - 2 500,00 zł,

c) warsztaty - 1 000,00 zł.";

3) cyfra rzymska II. otrzymuje brzmienie: „II. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych:

a) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji – 19 656,00 zł,

b) zakup materiałów biurowych - 500,00 zł,

c) opłaty Sądowe - 1 000,00 zł,

d) wynagrodzenie dla biegłego sądowego z tytułu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia – 3 000,00 zł,

e) szkolenia - 1 000,00 zł.";

4) cyfra rzymska V. otrzymuje brzmienie: „V. Zajęcia prowadzone w środowisku, tworzenie warunków do 
uprawiania sportu będącego gwarancją na zdrowie i trzeźwość, a w tym:

a) zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami profilaktyki - 30 000,00 zł - dotacja,

b) tworzenie miejsc i warunków do spędzania czasu wolnego - 6 000,00 zł („Budowa Ponadregionalnego 
Centrum Spotkań „Park Przyjaźni” w Wołczynie),

c) utworzenie otwartej strefy aktywności - 22 000,00 zł,

d) inne zadania - 5 000,00 zł.”;

5) cyfra rzymska VI. otrzymuje brzmienie: „VI. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:

a) szkolenia, wyjazdy, spotkania edukacyjne i imprezy masowe - 6 946,00 zł.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii z roku 2017 pozostała niewydatkowana kwota 31 487,00 zł, którą doplanowuje
się do Gminnego Programu na rok 2017 na następujące zadania:

1. Kwotę 1 000 zł na warsztaty dla osób uzależnionych i ich rodzin,

2. Kwotę 1000 zł na szkolenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,

3. Kwotę 22 000 zł na utworzenie otwartej strefy aktywności na zajęcia prowadzone w środowisku,
tworzenie warunków do uprawiania sportu będącego gwarancją , oraz kwotę 5 000 zł inne zadania,

4. Kwotę 2 487 zł na szkolenia, wyjazdy, spotkania edukacyjne i imprezy masowe w ramach prowadzenia
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.
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