
UCHWAŁA NR XXX/229/2013
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013 
roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2013 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity 
Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn.zm./ art. 4'ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz.1356 
z późn. zm. / Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje: 

§ 1. 

Preliminarz wydatków stanowiący załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2013 rok uchwalony uchwałą Nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej 
w Ożarowie z dnia  15 stycznia 2013 roku  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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PRELIMINARZ WYDATKÓW  
DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI ĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  GMINY O śARÓW 
 NA 2013 R. 

 

Lp. TREŚĆ ZADANIA KWOTA 
REALIZACJI  

ODPOWIEDZIALNY UWAGI 

1. 

Szkolenie w zakresie 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Członków Gminnej 
Komisji  

3.800 
Pełnomocnik Burmistrza 
 

 

2. 

Punkt poradnictwa prawnego dla 
ofiar przemocy, rodzin. Doradztwo 
w zakresie procedur sądowych i 
związanych z lecznictwem 
odwykowym. 

6.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
Prawnik 

 

3. 
Utrzymanie Klubu AA 
(wynagrodzenie gospodarza, opał, 
energia, telefon). 

30.272 
 

Pełnomocnik Burmistrza 
Gospodarz Klubu 

 

 
4. 
 

DyŜury telefonu zaufania. 7.000 Pełnomocnik Burmistrza 
 

5. 
Dofinansowanie Klubu Abstynenta 
„ASTER”- imprezy środowiskowe, 
wydawnictwa, itp. 

4.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
Prezes Klubu ,,ASTER” 

 

6. 
Cykl zajęć terapeutycznych dla osób 
uzaleŜnionych i 
współuzaleŜnionych. 

8.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
Wojewódzki Ośrodek 
Terapii i UzaleŜnień  

 
 
 

 
7. 

Prowadzenie świetlic opiekuńczo – 
wychowawczych - wynagrodzenie 
wychowawców, materiały, 
podręczniki, poradniki. 

30.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
Wychowawcy świetlic 
 

 
 
 
 
 
 

8. 

Wypoczynek letni – kolonie, obozy 
socjoterapeutyczne dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych, grupy 
ryzyka, ubóstwa. 

40.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
GKRPA, Dyrektorzy 
szkół, pedagodzy 

 

9. 

Realizacja programów 
profilaktycznych w szkołach z 
zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

8.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
Dyrektorzy szkół, 
Pedagodzy szkolni 

 

10. 

Wynagrodzenie dla członków 
Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

10.200 
Sekretarz GKRPA  
 

 

11. 
Dofinansowanie Oddziału 
Odwykowego Wojewódzkiego 
Szpitala w Morawicy 

2.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
Skarbnik Gminy 
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12. 

Realizacja programów 
profilaktycznych poprzez: 
organizowanie imprez sportowych 
promujących trzeźwość i zdrowy 
styl Ŝycia: 
- Piknik rodzinny (czerwiec 2013 r.) 
- urodziny Krytej Pływalni „Neptun” 
w OŜarowie (sierpień 2013 r.) 

10.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
 

 

13. 
Opłaty sądowe za badania przez 
biegłych w celu wydania opinii w 
przedmiocie uzaleŜnienia 

3.000 
Pełnomocnik Burmistrza 
 

 

OGÓŁEM 
 

162.272 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/229/2013

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356) do zadań własnych gminy należy 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

Realizacja ww. zadań prowadzona jest w formie gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. 

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Ożarów z lat poprzednich. Zawiera 
propozycje działań w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz związanych ze 
zjawiskiem przemocy. 

Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców gminy Ożarów, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu,  osób współuzależnionych, do osób z grup ryzyka oraz 
do dzieci i młodzieży. Głównym zadaniem programu jest stworzenie warunków służących zmniejszaniu 
szkód społecznych i ekonomicznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu, a także 
zapobieganiu marginalizacji 

i wykluczeniu społecznemu uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców gminy Ożarów. 

Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok. Zgodnie z art. 
18² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą jedynie na realizację 
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. 

Gminny Program na rok 2013 został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz 
potrzebami występującymi na terenie gminy. W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Ożarów na rok 2013 jest zasadne. 
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