
 

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/334/13 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 maja 2013 r. 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki                                        

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy Złotów na rok 2013 

 

 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 4
1
 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.                

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) 

Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

      § 1. W uchwale Nr XXVI/273/12 Rady Gminy Złotów z dnia 29 listopada 2012 r.                  

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 

Złotów na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:  

 

Dział 8 Preliminarz wydatków na rok 2013 załącznika do uchwały otrzymuje 

brzmienie: 

 
Lp 

OPIS DZIAŁANIA WYDATKI 
REALIZACJA 

sposób termin 

1 2 3 4 
1 Prowadzenie profilaktyki selektywnej, 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży, na temat 

działania narkotyków na organizm i ryzyka 

szkód wynikających ze stosowania substancji 

psychoaktywnych 

2500,00 

WYBÓR 

OFERT 
ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 

(umowa) 

CAŁY ROK 
 

2 Prowadzenie profilaktyki selektywnej, wśród 

dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka 

ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu 

do problemu alkoholowego 

2501,00 

WYBÓR 

OFERT 
ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 

(umowa) 

3 Wspieranie istniejącego punktu 

konsultacyjnego dla osób uzależnionych od 

alkoholu 

4800,00 
ROZPATRZENIE 

WNIOSKU 

(umowa) 

4 Podejmowanie działań o charakterze 

interwencyjnym i pomocowym przez GKRPA 
17280,00  

a Wynagrodzenie koordynatora GKRPA  wraz 
z pochodnymi  5800,00 

(umowa) 
  

b Wynagrodzenia członków GKRPA za udział 
w posiedzeniach  komisji (4 x12 x 160,00) 7680,00 

c Wynagrodzenia członków GKRPA   za udział 
w posiedzeniach sądu (15 x 20,00) 300,00 

d Zakup usług związanych ze sporządzaniem opinii 
psychiatryczno- psychologiczno-sądowych 
(4 x 390,00)  1560,00 

ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 



2 

 

e Wnioskowanie do sądu o zastosowanie 
przymusowego leczenia 

 opłata stała za wnioski do sądu  

 opłata stała za postanowienia  480,00 

f Szkolenia realizatorów GPPiRPA 
1000,00 

g Zakup materiałów edukacyjnych, literatury i 
czasopism specjalistycznych związanych z realizacją 
zadań zawartych w GPPiRPA 460,00 

5 Kontrole punktów i miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz szkolenia dla 

przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na 

sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 

1000,00 

 

WYBÓR 

OFERT 
ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 
LUB 

(umowa) 

6 Dofinansowanie programów realizowanych 

przez Izbę Wytrzeźwień 

5000,00 

(umowa) VIII 2013 
a Forma dotacji celowej udzielonej Gminie Mieście 

Piła na podstawie zawartego porozumienia  5000,00 

7 Dofinansowanie zajęć/imprez o charakterze 

profilaktyczno-edukacyjnym realizowanych 

przez instytucje, stowarzyszenia i osoby 

fizyczne  

4820,00 
ROZPATRZENIE 

WNIOSKÓW 

 
CAŁY ROK 

8 Finansowanie działalności  świetlic 

z programem opiekuńczo-wychowawczym 
27000,00  

Kleszczyna, 

Sławianowo, 

Radawnica 

I-VI      

2013 

IX-XII     

2013 

a Wynagrodzenie dla koordynatorów świetlic 

w Kleszczynie, Sławianowie, Radawnicy na 
podstawie umowy zlecenia  
do 30.06.2013 r. (4 os. x 6 m-cy x 300,00 zł)  
od 01.09.2013 r. (3 os. x 4 m-ce x 300,00 zł) 

7200,00 

3600,00 

(umowa) 

b Zakup artykułów papierniczych do świetlic 
w Kleszczynie, Sławianowie, Radawnicy 
(3 świetlice x 10 m-cy x 50,00) 1500,00 ZALEŻNIE OD 

POTRZEB c Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic 
w Kleszczynie, Sławianowie, Radawnicy 
(3 świetlice x 10 m-cy x 300,00) 9000,00 

d Wynagrodzenie dla koordynatorów świetlicy 
w Górznej na podstawie umowy zlecenia  
do 30.06.2013 r. (2 os. x 6 m-cy x 300,00 zł)  3600,00 

(umowa) 

Górzna 

I-VI     

2013 

 

e Zakup artykułów papierniczych do świetlicy 
w Górznej 
(1 świetlica x 6 m-cy x 50,00) 300,00 ZALEŻNIE OD 

POTRZEB f Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy 
w Górznej 
(1 świetlica x 6 m-cy x 300,00) 1800,00 

9 Finansowanie działalności świetlicy 

z programem socjoterapeutycznym  
23272,04 

  

 
Górzna 

VII-XII 

2013 

a Wynagrodzenie koordynatora  9600,00 (umowa) 

b Zakup materiałów, wyposażenia oraz usług 
związanych z funkcjonowaniem świetlicy 

13672,04 

WYBÓR 

OFERT 
ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 
  

RAZEM 88173,04   

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXIII/334/13 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2013 r.                           

w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki                                        

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy Złotów na rok 2013 

 

 

W dziale 8 Preliminarz wydatków na rok 2013 załącznika do uchwały 

Nr XXVI/273/12 Rady Gminy Złotów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia 

do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2013, 

planowaną kwotę wydatków 83000,- zł zwiększa się o kwotę 5173,04 zł, o niewykorzystane 

środki w roku 2012, tj. do kwoty 88173,04 zł, 

         a) w pkt 2 kwotę 2770,00 zł zastępuje się kwotą 2501,00 zł  

         b) w pkt 3 kwotę 16600,00 zł zastępuje się kwotą  17280,00 zł i ppkt d otrzymuje 

brzmienie: 

d. Zakup usług związanych ze sporządzeniem opinii psychiatryczno-psychologiczno-

sądowych 1560,00 zł. Dodaje się również ppkt f i g, które otrzymują brzmienie: 

f. Szkolenia realizatorów GPPiRPA 1000,00 zł 

g. Zakup materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych 

z realizacją zadań zawartych w GPPiRPA 460,00 zł 

         c) w pkt 6 kwotę 5500,00 zł zastępuje się kwotą  5000,00 zł  

d) w pkt 7 kwotę 3820,00 zł zastępuje się kwotą  4820,00 zł  

e) w pkt 9 kwotę 19010,00 zł zastępuje się kwotą  23272,04 zł i ppkt a i b otrzymują 

brzmienie: 

     a. Wynagrodzenia koordynatora 9600,00 zł, 

      b. Zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy 

13672,04 zł 
 

 

 

 


