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Poz. 4111
UCHWAŁA NR XLI/188/13
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/158/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 31 stycznia 2013 roku
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Innych Uzależnień na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.
Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1356 z późn. zm./, art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /tj. Dz. U. 2012 r. poz. 124 z późn. zm./ oraz
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. Nr 180, poz.
1493 z późn. zm./ Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:
§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych
Uzależnień na 2013 r. określonym w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/158/13 Rady Gminy
w Dwikozach z dnia 31 stycznia 2013 roku w § 7 pn. „Preliminarz dochodów i wydatków na realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień
w 2013 roku„ - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dwikozach
Józef Skobel
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/188/13
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 28 listopada 2013 r.
Preliminarz dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki oraz rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2013 roku.
1. Planowane dochody: 60 000,00 zł oraz środki pozostałe z 2012 r. - 12 174,80 zł, łącznie – 72 174,80 zł
2. Planowane wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz innych uzależnień: 72 174,80 zł, w tym:
1) Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
– 68 174,80 zł
2) Na przeciwdziałanie narkomanii – 4 000,00 zł
3. Szczegółowy podział wydatków gminnego programu w wysokości – 72 174,80 zł:
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gminnego pełnomocnika uzależnień oraz sprzątaczki punktu
konsultacyjnego przy UG Dwikozy - 18 886,00 zł,
2) Wynagrodzenia członków GKRPA i IU – 5 722,00 zł,
3) Delegacje pełnomocnika i członków GKRPA i IU – 444 zł,
4) Umowa zlecenie z osobą prowadzącą punkt konsultacyjny – 8 400,00 zł,
5) Koszty działalności punktu konsultacyjnego i gminnego pełnomocnika / usługi telekomunikacji,
doposażenie, art. biurowe, środki czystości, itp. – 2 348,00 zł,
6) Doposażenie wiejskich świetlic środowiskowych – 16 374,80 zł,
7) Dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin z uzależnieniem - 8 000,00 zł,
8) Dofinansowanie różnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży połączonych z profilaktyką /
obozy, kolonie, zimowiska itp./ – 6 000,00 zł,
9) Dofinansowanie dowozu dzieci i młodzieży na pozalekcyjne zajęcia sportowe organizowane przez Klub
sportowy „SPARTA” – 3 000,00 zł,
10) Dofinansowanie innych form działania związanych z profilaktyką i poradnictwem w zakresie uzależnień
i ich skutków – 2 000,00 zł,
11) Inne wydatki związane z profilaktyką uzależnień / analiza, ankiety, ulotki, broszury, itp./ – 1 000,00 zł.
4. Wydatki zawarte w ust. 3 niniejszego § dotyczą wspólnego programu zarówno profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych jak i przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie na tle
alkoholu.

