
UCHWAŁA NR XXI/176/16
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 7 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

i Mieście Odolanów na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście 
Odolanów na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. 2016, poz. 446) oraz art. 41 ust. 1 i 2, art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016, poz. 487), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2016, poz. 224 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz. 1390 ze zm.), Rada Gminy i 
Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście 
Odolanów na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na 
rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016, Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-
2018 w pkt. VI w tabeli „Koszty realizacji zadań w roku 2016”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w DZIALE I pkt 1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(wynagradzanie biegłych, kosztów sądowych, wynagrodzenie, szkolenie, koszty wyjazdów Komisji, opłaty 
administracyjne, itd.) kwotę 30 000 złotych zastępuje się kwotą 23 000 złotych.

2) w DZIALE II pkt 2 Zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z programem 
profilaktycznym z grup ryzyka kwotę 34 644 złotych zastępuje się kwotą 28 407 złotych.

3) w DZIALE III pkt 1 Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach i innych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, udział w kampaniach, współorganizowanie bezalkoholowego 
festynu rodzinnego kwotę 53 000 złotych zastępuje się kwotą 60 000 złotych.

4) w DZIALE III pkt 2. Szkoleń dla rodziców, grup zawodowych (nauczycieli, wolontariuszy, osób 
obsługujących punkt konsultacyjny, osób pracujących w świetlicach, policjantów, pracowników socjalnych, 
asystentów rodzin, itp.) kwotę 8 000 złotych zastępuje się kwotą 14 236 złotych.

§ 2. Wydatki ogółem na realizację programu nie ulegają zmianie i wynoszą 279 644 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W związku z podsumowaniem wydatków po pierwszym półroczu 2016 nanosi się zmiany zapisu
w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/15. Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala przeniesienie
środków finansowych z działu I pkt 1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (wynagradzanie biegłych, kosztów sądowych, wynagrodzenie, szkolenie, koszty wyjazdów
Komisji, opłaty administracyjne, itd.) w kwocie 7 000 złotych do działu III pkt 1 Realizacja programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
udział w kampaniach, współorganizowanie bezalkoholowego festynu rodzinnego oraz z działu II pkt 2
Zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym
z grup ryzyka w kwocie 6 237 złotych do działu III pkt 2. Szkoleń dla rodziców, grup zawodowych
(nauczycieli, wolontariuszy, osób obsługujących punkt konsultacyjny, osób pracujących w świetlicach,
policjantów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, itp.).

Zmiana konieczna jest w celu zapewnienia ciągłości działań profilaktycznych realizowanych przez
GKRPA w Odolanowie w roku 2016.
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