
 

UCHWAŁA Nr XXXIX.411.2018 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki                                        

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy Złotów na rok 2018 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 41 ust. 1, 2 i 5 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz art. 10 ust. 3 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, 1458 i 2439) Rada 

Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

      § 1. W uchwale Nr XXXV.366.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 

Złotów na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:   

 

1. W załączniku pkt 6 ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

Koordynator z tytułu podejmowanych czynności w zakresie powierzonych obowiązków 

związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 

2018 otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 290,82 zł brutto. 

 

2. W załączniku pkt 7 - Preliminarz wydatków na rok 2018 otrzymuje brzmienie: 

 
Lp 

OPIS DZIAŁANIA WYDATKI KLASYFIKACJA 
REALIZACJA 

sposób termin 

1 2 3 4 5 

1 Prowadzenie profilaktyki selektywnej 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży, na temat 

działania narkotyków na organizm i ryzyka 

szkód wynikających ze stosowania substancji 

psychoaktywnych 

1000,00 

85153 Zwalczanie narkomanii 

WYBÓR 

OFERT 
ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 
(umowa/ 

dotacja) 
 

 

 

CAŁY ROK 

 

 

a Zakup usług związanych z przeprowadzeniem zajęć 

profilaktycznych,  1000,00 

2 Prowadzenie profilaktyki selektywnej, wśród 

dzieci i młodzieży – osób, które cechuje wysoka 

ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu 

do problemu alkoholowego 

1314,64 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
WYBÓR 

OFERT 
ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 
(umowa/ 

dotacja) 

 

 

CAŁY ROK 

 
a Zakup usług związanych z przeprowadzeniem zajęć 

profilaktyczno-edukacyjnych ,  1314,64 

3 Wspieranie istniejącego punktu 

konsultacyjnego dla osób uzależnionych od 

alkoholu 

5400,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

ROZPATRZENIE 
WNIOSKU 

(umowa) 

 

CAŁY ROK 

 

a Wynagrodzenie  terapeuty uzależnień (12 x 450,00) 5400,00 

4 Podejmowanie działań o charakterze 

interwencyjnym i pomocowym przez GKRPA 
19547,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 

CAŁY ROK 
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a Wynagrodzenie koordynatora GKRPA  wraz 

z pochodnymi  5012,00 

(umowa) 

 

b Wynagrodzenia członków GKRPA za udział 

w posiedzeniach  komisji  12600,00 

c Wynagrodzenia członków GKRPA   za udział 

w posiedzeniach sądu (15 x 25,00) 375,00 

d Zakup usług związanych ze sporządzaniem opinii 

psychiatryczno- psychologiczno-sądowych  1080,00 

ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 
e Wnioskowanie do sądu o zastosowanie 

przymusowego leczenia 

▪ opłata stała za wnioski do sądu  

▪ opłata stała za postanowienia  

 

 

480,00 

5 Dofinansowanie programów realizowanych 

przez Izbę Wytrzeźwień 

8000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

(umowa/ 

dotacja) 
VIII 2018 

a Forma dotacji celowej udzielonej gminie Piła na 

podstawie zawartego porozumienia 8000,00 

6 Finansowanie działalności świetlic z 

programem opiekuńczo-wychowawczym 
22710,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Świetlice opiekuńczo-wychowawcze  

Kleszczyna, 

Sławianowo, 

Radawnica 

I-VI IX-XII 

2018 

a Wynagrodzenie dla koordynatorów świetlic 

w Kleszczynie, Sławianowie, Radawnicy podstawie 

umowy zlecenia  12210,00 

(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 

7 Finansowanie działalności świetlicy z 

programem socjoterapeutycznym 
23289,35 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Świetlica socjoterapeutyczna 
 

 

Górzna 

I-VI IX-XII 

2018 

a Wynagrodzenie koordynatora na podstawie umowy 

zlecenia (1600,00 x 10 m-cy) wynagrodzenie 

1350,00 zł brutto 10h/tydzień  17389,35 

(umowa) 

 

b Zakup materiałów i usług  

5900,00 

WYBÓR 

OFERT 
ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 
  

RAZEM 81260,99     

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

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

do uchwały Nr XXXIX.411.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki                                        

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy Złotów na rok 2018 

 

 

W Preliminarzu wydatków na rok 2018 w uchwale Nr XXXV.366.2017 Rady 

Gminy Złotów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2018, planowaną kwotę 

wydatków zwiększa się o kwotę 9103,60 zł, która stanowi niewykorzystane środki z 2017 

roku. Łączna kwota wydatków stanowić będzie 81260,99 zł: 

a) w pkt 1 kwotę 452,00 zł zastępuje się kwotą 1000,00 zł, a w ppkt:  

a. kwotę 452,00 zł zastępuje się kwotą 1000,00 zł; 

b) w pkt 2 kwotę 453,00 zł zastępuje się kwotą 1314,64, a w ppkt: 

a. kwotę 453,00 zł zastępuje się kwotą 1314,64 zł; 

c) w pkt 4 kwotę 17840,00 zł zastępuje się kwotą 19457,00 zł, a w ppkt:  

a. kwotę 7180,00 zł zastępuje się kwotą 5012,00 zł; 

b. kwotę 10080,00 zł zastępuje się kwotą 12600,00 zł; 

d) w pkt 5 kwotę 6000,00 zł zastępuje się kwotą 8000,00 zł, a w ppkt: 

a. kwotę 6000,00 zł zastępuje się kwotą 8000,00 zł 

e) w pkt 6 kwotę 21600,00 zł zastępuje się kwotą 22710 zł, a w ppkt:  

a. kwotę 11100,00 zł zastępuje się kwotą 12210,00 zł; 

f)    w pkt 7 kwotę 21900,00 zł zastępuje się kwotą 23289,35 zł, a w ppkt:  

a. kwotę 16000,00 zł zastępuje się kwotą 17389,35 zł; 

 


