
UCHWAŁA NR VI/68/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 27 marca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 piet. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r., 
poz. 994 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. 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1030 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. 1. W uchwale Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w gminie Wołczyn w 2019 roku, w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) drugi akapit otrzymuje brzmienie: "Przychód w budżecie z tytułu opłat na rok 2019 przewidywany jest 
w wysokości 200 000,00 zł. a wydatki w wysokości 232.116,54 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 - 6 120,00 zł,

b) wydatki bieżące - 2 500,00 zł,

c) warsztaty - 3 000,00 zł.";

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

a) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji - 23 715,00 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 III otrzymuje brzmienie: „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

a) całodobowa pomoc ofiarom przemocy domowej – 4.000,00 zł – dotacja,

b) wsparcie Centrum Psychoedukacji – psycholodzy dla uczniów oraz ich rodzin, z możliwością konsultacji dla 
mieszkańców Gminy Wołczyn – 5.200,00 zł (realizator: Centrum Psychoedukacji przy Zespole Szkół 
w Wołczynie).";

5) cyfra rzymska IV otrzymuje brzmienie: „IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

a) Wsparcie Centrum Psychoedukacji – psycholog  dla uczniów oraz ich rodzin, z możliwością konsultacji dla 
mieszkańców Gminy Wołczyn – 7.800,00 zł (realizator: Centrum Psychoedukacji przy Zespole Szkół 
w Wołczynie),

b) działalność informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – 8.626,54 zł.";

6) cyfra rzymska VI otrzymuje brzmienie: „VI. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:
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a) szkolenia, wyjazdy, spotkania edukacyjne i imprezy masowe - 12 055,00 zł”;

7) cyfra rzymska VII otrzymuje brzmienie: „VII. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

a) prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży – 65 000,00 zł – dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury,

b) koszty dowozu osób bezdomnych z Gminy Wołczyn, będących pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających do Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu – 3 900,00 zł 
– dotacja".;

8) cyfra rzymska VIII otrzymuje brzmienie: „VIII. Wspieranie zatrudnienia socjalnego – integracja społeczna 
osób uzależnionych” finansowanie zatrudnienia socjalnego – 54.700,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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