
UCHWAŁA NR XLIII/394/18
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i 2, art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), art. 10 ust. 1,2 i 3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) Rada 
Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXV/336/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 
2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
i Mieście Odolanów na rok 2018, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście 
Odolanów na rok 2018, w pkt.V w tabeli "Koszty realizacji zadań w roku 2018" wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w DZIALE II punkt 2 Zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży 
z programem profilaktycznym z grup ryzyka kwotę 60 750,00 złotych zastępuje się kwotą 
49 643,00 złotych, 

2) w DZIALE II punkt 3 Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym poprzez placówki wsparcia 
dziennego „świetlicę opiekuńczo – wychowawczą z programem socjoterapeutycznym” w Odolanowie przy 
Al. Jana Pawła II 1 wraz z filiami świetlic środowiskowych w Raczycach, Uciechowie, Garkach, Świecy, 
Hucie, Tarchałach Wielkich, Wierzbnie, Nabyszycach kwotę 115 000,00 złotych zastępuje się kwotą 
126 107,00 złotych, 

3) w Dziale III punkt 1. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach i innych 
placówkach opiekuńczo wychowawczych, udział w kampaniach, współorganizowanie bezalkoholowego 
festynu rodzinnego kwotę 53 000,00 złotych zastępuje się kwotą 66 000,00 złotych, 

4) w Dziale III punkt 2 Szkoleń dla rodziców, grup zawodowych (nauczycieli, wolontariuszy, osób 
obsługujących punkt konsultacyjny, osób pracujących w świetlicach, policjantów, pracowników socjalnych, 
asystentów rodzin, itp kwotę 10 000,00 złotych zastępuje się kwotą 16 000,00 złotych, 

§ 2. Wydatki ogółem na realizację programu ulegają zmianie i wynoszą 313 050,00 złotych.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jan Prokop
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Uzasadnienie

Nanosi się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXV/336/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów
polegające na: zmniejszeniu środków finansowych w Dziale II punkt 2 Zorganizowanie wypoczynku
zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym z grup ryzyka o kwotę 11 107,00
złotych do kwoty 49 643 ,00 złotych i przesunięciu jej do Działu II punkt 3 Pomoc dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym poprzez placówki wsparcia dziennego „świetlicę opiekuńczo – wychowawczą
z programem socjoterapeutycznym” w Odolanowie przy Al. Jana Pawła II 1 wraz z filiami świetlic
środowiskowych w Raczycach, Uciechowie, Garkach, Świecy, Hucie, Tarchałach Wielkich, Wierzbnie,
Nabyszycach tym samym kwotę 115 000,00 złotych zastępując kwotą 126 107,00 złotych; zwiększeniu w
Dziale III punkt 1. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach i innych
placówkach opiekuńczo wychowawczych, udział w kampaniach, współorganizowanie bezalkoholowego
festynu rodzinnego do kwoty 66 000,00 złotych oraz w Dziale III punkt 2 Szkoleń dla rodziców, grup
zawodowych (nauczycieli, wolontariuszy, osób obsługujących punkt konsultacyjny, osób pracujących
w świetlicach, policjantów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, itp do kwoty 16 000,00 złotych.

Zmiany wprowadza się w związku ze wzrostem planu dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018. Ogólna kwota budżetu po zwiększeniu wynosi
313 050,00 złotych.
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