
UCHWAŁA NR VII/43/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

W punkcie I Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na 2019 rok tj. 
Wprowadzenie uchwalonego Uchwałą Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2019 rok ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: Zaplanowane środki na 2019 rok wynoszą 179.482,00 zł 
(słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote zero groszy).

§ 2. 

Punkt IV Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok tj. 
Plan finansowania zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2019 rok uchwalony Uchwałą Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 stycznia 
2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1                                

do Uchwały Nr…  

Rady Miejskiej w Ożarowie                                

z dnia 27 marca 2019 r.  
  

               

IV PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM          

PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  NA  2019 ROK  
  

Lp.  ZADANIE  

Wielkość środków 

finansowych 

przeznaczonych na 

realizację zadań (zł)  

1.  

Szkolenia, konferencje w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych dla członków GKRPA i instytucji współpracujących         

w zakresie profilaktyki alkoholowej.  
  4.000  

2.  

Punkt poradnictwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego                        

i opiekuńczego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar 

przemocy. Doradztwo w zakresie procedur sądowych związanych           

z lecznictwem odwykowym.  

  

8.400  

  

3.  
Utrzymanie Klubu Abstynenta „ASTER” (wynagrodzenie gospodarza, 

środki czystości, prenumeraty, telefon zaufania).  
47.900  

  

4.  
  

Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
5.000  

5.  
Działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych.  11.000  

6.  

Finansowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

- wynagrodzenie opiekunów, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, 

poradniki.  
28.000  

7.  
Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,  z grupy ryzyka, 

zagrożonych uzależnieniami.  30.000  

8.  Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych.  13.982  

9.  
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  
15.200  

10.  
Dofinansowanie XII Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.  
2.000  

11.  

Działalność profilaktyczna: organizowanie imprez 

sportoworekreacyjnych promujących trzeźwość, zdrowy styl 

życia, aktywne formy spędzania wolnego czasu: - rajd rowerowy 

(maj, wrzesień 2019 r.)  

8.000  

12.  

Opłaty za wydanie opinii przez lekarzy biegłych orzekających               

w przedmiocie uzależnienia oraz opłaty pobierane przez sąd podczas 

składania wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu  

6.000  

 OGÓŁEM  179.482  
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do kompetencji rady gminy należy coroczne

uchwalanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przyjęty w dniu 23 stycznia 2019 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2019 rok został rozszerzony o dodatkowe środki niewykorzystane z

dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku w

kwocie 14.482,00 zł.

Po przyjęciu zwiększenia na sfinansowanie w/w programu planuje się w 2019 r. środki w

wysokości 179.482,00 zł. Pozostała część dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami na

realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
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