UCHWAŁA NR XIII/80/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR VI/28/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnie 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (teks jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz art. 10
ust. 3 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., nr 179, poz. 1485 ze zm.),
Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, w brzmieniu jak niżej:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Lądku Zdroju na rok 2011.
§ 1. W uchwale nr VI/28/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany
1. zmienia się w treści § 6 po przeliczeniu wydatków, który otrzymuje brzmienie
Wydatki budżetowe przeznaczone na realizcje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Lądku Zdroju na rok 2011

Nazwa działu
Dział/rozdział
§
4110 – składki na
ubezpieczenie
społeczne
4120 – składki na
fundusz pracy
4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Razem:
4210 – zakup
materiałów i
wyposażenia

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zadanie

851
85154
Kwota
3.500 zł

400 zł
umowy zlecenia lub o dzieło:
30.000 zł
 pracownicy świetlic profilaktyczno wychowawczych
 inne umowy zlecenia i o dzieło
3.000 zł
 wynagrodzenie terapeuty oraz pomoc
3.360 zł
rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i
członków ich rodzin,
 członkowie Gminnej Komisji (posiedzenia),
10.500 zł
 obsługa realizacji zadań gminnego programu
12.792 zł
( przewodnicząca oraz sekretarz),
wynagrodzenie rehabilitanta oraz prowadzenie zajęć sportowo rehabilitacyjnych 4.000 zł
„Orlik”(propagowanie zdrowego stylu życia),
 dyżury i działania interwencyjnospierające,
3.360 zł
 wywiady środowiskowe,
1.200 zł
 obsługa komputerów,
2.750 zł
 wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za
2.160 zł
utrzymanie czystości w świetlicy i w punkcie
konsultacyjnym.
warsztaty dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych
2.500 zł
75.622 zł
 zakup materiałów informacyjnoedukacyjnych z
1.500 zł
zakresu promocji zdrowia, profilaktyki
alkoholowej i przeciwdziałania przemocy
(foldery, ulotki, banery, broszury, plakaty itp.)
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 zakup materiałów biurowych do punktu
konsultacyjnego,
 zakup materiałów papierniczych wg.
zapotrzebowania do świetlic środowiskowych,
 w ramach prowadzenia profilaktycznej
działalności tj. konkursów, rozgrywek, które są
integralną częścią programu profilaktycznego
realizowanego w świetlicach środowiskowych
zakup nagród, napoi, słodyczy itp.
 zakup nagród przy organizacji konkursów,
imprez sportowych i kulturalnych w ramach
realizacji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
2011
 udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” 2011  zakup pakietu.
Razem:
4300 – zakup usług
pozostałych

Razem:
4390 – zakup usług obejmujących
wykonanie opinii
4410 – podróże służbowe krajowe
4700  szkolenie

4260 – zakup energii
6060 –inwestycje
Ogółem:

 finansowanie wyjazdów na imprezy
profilaktycznorekreacyjne ( uczestnicy : dzieci
ze świetlic środowiskowych),
 w ramach profilaktyki I stopnia
przeprowadzenie w placówkach oświatowych
autorskich programów profilaktycznych,
adresowanych do dzieci i młodzieży oraz
dorosłych pracujących z młodzieżą,
 wypoczynek letni dla dzieci , zakup materiałów na konkursy „ Dzień Dziecka”
 realizacja zadań związanych z zatrudnieniem
socjalnym – wspieranie Centrum Integracji
Społecznej.
 wynagrodzenie biegłych: psychologa i psychiatry za przebadanie i wydanie opinii
odnośnie osób uzależnionych od alkoholu .
 delegacje
Szkolenie ustawowe członków gminnej komisji i inne:
 warsztaty i treningi, ewaluacja gminnych
programów dla członków komisji,
 szkolenie wychowawców świetlic.
Zabezpieczenie ogrzewania w świetlicy środowiskowej w Radochowie
Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowo – interwencyjnego dla Straży Miejskiej

1.500 zł
2.000 zł
5.500 zł

11.295 zł

2.500 zł
24.295 zł
3.000 zł

5.900 zł

37.000 zł
10.078 zł

55.978 zł
5.000 zł
500 zł
1.000 zł

9.705 zł
10.000 zł
186.000
zł.

Preliminarz wydatków związanych z reralizacją zadań w zakresaie przeciwdziałania narkoman ii na rok
2011

Nazwa działu
Dział/rozdział
§
4170–różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110 składka na ubezpieczenie społeczne
4210 – zakup materiałów i wyposażenia

4300 – zakup pozostałych usług
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Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie narkomanii
Zadanie
 dyżury i działania interwencyjnowspierające
 zakup materiałów biurowych i środków
czystościowych;
 zakup nagród przy organizacji konkursów,
imprez sportowych i kulturalnych w ramach
realizacji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
2011
 w ramach profilaktyki I stopnia
przeprowadzenie w placówkach oświatowych
autorskich programów profilaktycznych,
adresowanych do dzieci i młodzieży oraz

851
85153
Kwota
5.400 zł
285 zł
1.500 zł
1.815 zł

4.000 zł
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4700  szkolenia

dorosłych pracujących z młodzieżą,
Szkolenie ustawowe członków gminnej komisji i inne:
 szkolenie wychowawców świetlic

Ogółem:

1.000 zł
14.000 zł

§ 2. Pozstała treść Uchwały nr VI/28/11 pozostaje bez zmian
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lądku  Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4¹ ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizacja zadań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy i jest
prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego
corocznie przez radę gminy. Na podstawie art. 4¹ oraz 18 na realizację gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczane są dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych. Zmiana uchwały podyktowana jest dodaniem paragrafu zakupy inwestycyjne
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu patrolowointerwencyjnego dla Straży Miejskiej.
Samochód umożliwi skuteczne działanie prewencyjne w zakresie rozpoznawania monitorowania i likwidowania
zagrożeń spowodowanych spożyciem i nadużywaniem alkoholu oraz środków odurzających.

Burmistrz LądkaZdroju
Kazimierz Szkudlarek
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