
UCHWAŁA NR XVIII/175/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w gminie Wołczyn na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r., 
poz. 506 z póź. zm.) i art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/158/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn na 
2020 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/175/2020 

Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

Preliminarz 
wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 

Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, pochodzą z przewidzianych w budżecie gminy Wołczyn na rok 2020 wpływów 
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez właścicieli wszystkich punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia jednorazowe. 

Przychód  w budżecie z tytułu opłat na 2020 rok przewidywany jest w wysokości 212 000,00 zł. 
Wydatki na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 233 594,30 zł, 
natomiast wydatki na gminny program przeciwdziałania narkomanii 14 800,00 zł. 

Dział 851 – Rozdział 851514 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

I.  Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin: 

1. Kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłych (psychiatrę i psychologa) w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczenia - 3 840,00 zł. 

2. Finansowanie Klubu Abstynenta „Nowy Dzień”: 

- wynagrodzenie terapeuty - 6 120,00 zł, 

- wydatki bieżące - 2 500,00 zł, 

- warsztaty terapeutyczne - 3 500,00 zł. 

II.   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

1. Dotacja dla PCPR w Kluczborku - 6 000,00 zł. 

2. Wsparcie Centrum Psychoedukacji przy Zespole Szkół w Wołczynie - 5 200,00 zł. 

3. Dotacja na dowóz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu - 
5 200,00 zł. 

III.   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży: 

1. Tworzenie miejsc i warunków do alternatywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież - 
budowan placu zabaw w Brunach - 22 000,00 zł. 

2. Szkolenia, wyjazdy, spotkania edukacyjne i imprezy masowe - 12 890,95 zł. 

IV.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych oraz prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 
sportowych: 

1. Dotacja na zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami profilaktyki - 30 000,00 zł. 

2. Dotacja na prowadzenie  świetlic dla dzieci i młodzieży - 45 000,00 zł. 

V.  Wspieranie zatrudnienia socjalnego – integracja społeczna osób uzależnionych 

1. Dotacja na zatrudnienie socjalne CISPOL - 61 387,35 zł. 

VI.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1. Wynagrodzenie członków komisji - 27 456,00 zł. 
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2. Zakup materiałów biurowych - 500,00 zł. 

3. Opłaty sądowe - 1 000,00 zł. 

4. Szkolenia - 1 000 zł.
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