
 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XIV/158/11 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 24 listopada 2011 r. 
 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2011. 
 

 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, z późn. zmianami) 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/459/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia 

do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 

2011, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pt. 

„PRELIMINARZ WYDATKÓW NA ROK 2011” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej 

uchwały  

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              
                                                                                                           Załącznik do uchwały Nr XIV/158/11  

                                                                                                                                                                 Rady Gminy Złotów 

                                                                                                                                                                 z dnia 24 listopada 2011 r. 

 

L.p. Rodzaj zadania Wartość zadania Sposób realizacji Termin realizacji 

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 

1. Finansowanie punktu konsultacyjnego dla 
osób uzależnionych od alkoholu i 
narkotyków oraz członków ich rodzin, ofiar 
przemocy w rodzinie 

3600,00 Umowa zlecenie Cały rok 

2. a. Szkolenia członków GKRPA, w tym 
zwrot kosztów podróży 

b. Organizacja szkoleń dla różnych grup 
zawodowych 

300,00 Finansowanie programów 
szkoleniowych, 

organizowanych w formach 
stałych i wyjazdowych 

W zależności od 
potrzeb 

3. Wynagrodzenie koordynatora programu 
oraz członków GKRPA wraz z pochodnymi 

15080,80 Wynagrodzenie Cały rok 

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

 
1. Kierowanie osób na badanie w zakresie 

uzależnienia od alkoholu 

 
3842,94 

Pokrycie kosztów opinii 
psychologiczno – 

psychiatryczno – sądowej, 
koszty sądowe 

Cały rok 

 
2. 

Finansowanie bieżącej działalności świetlic 
socjoterapeutycznych w tym dożywianie 
dzieci uczęszczających do świetlic 

 
30800,00 

Wynagrodzenie osób 
prowadzących zajęcia w 
świetlicach, dożywianie 

dzieci i doposażenie świetlic 

10 m-cy 
I – VI 
IX-XII 

3. Organizacja świąt Bożego Narodzenia dla 
wychowanków świetlic oraz dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych 

3600,00 Zakup paczek   
Boże Narodzenie 

4. Organizacja wypoczynku dla dzieci z 
rodzin dotkniętych choroba alkoholową i 
problemem uzależnień 

20000,00 Wybór z nadesłanych ofert VI, VII, VIII 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

1. Prowadzenie na terenie szkół i innych 
placówek oświatowo – wychowawczych 
programów profilaktycznych dla: 

- dzieci i młodzieży, 
- rodziców, 
- nauczycieli, pedagogów, 

psychologów, w tym zakup 
niezbędnych materiałów 
edukacyjnych 

4000,00 Wybór z nadesłanych ofert Cały rok 

2. Przeciwdziałanie narkomanii w tym 
edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych 

3500,00 Wybór z nadesłanych ofert Cały rok 

IV. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

1. Wspieranie funkcjonowania Izby 
Wytrzeźwień w Pile 

5440,00 Realizacja kosztów zgodnie 
z zawartym porozumieniem 

Cały rok 

2. Wspieranie lokalnych kampanii 
edukacyjnych, imprez, konkursów, 
turniejów promujących zdrowy styl życia 

3700,00 Zakup materiałów, 
ufundowanie nagród 

Cały rok 

 


