U C H W A L A Nr XLIV/277/13
Rady Gminy Pacanow
z dnia 23 pazdziernika 2013 roku
w sprawie zmiany Uchwaiy Nr XXXIV/214/13 Rady Gminy Pacanow
z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz
Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Pacanow na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy o samorz^dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
(tekst jednolity Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z pozn. zm) i art 4' ust.2 ustawy o wychowaniu w
trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. Nr 70 poz.473 z 2007 roku z pozn. zm.)a
takze art 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu narkomanii ( Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z
dnia 19.09.2005 roku) Rada Gminy Pacanow uchwala co nast^puje:

§1

W zalqczniku do Uchwaiy Nr XXXIV/214/13 Rady Gminy Pacanow z dnia
25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii
Gminie Pacanow na 2013 rok - zmienia si^ plan wydatkow na kwot^ 91.120,87
w zwiqzku z tym harmonogram wydatkow otrzymuje nowe brzmienie jak w
zalqczniku do niniejszej uchwaiy.

§2
Wykonanie uchwaiy powierza si^ Wojtowi Gminy

§ 3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem powzi^cia.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwaty XLIV/277/13
z dnia 23 pazdziernika 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwaiy Nr XXXIV/214/13 Rady Gminy Pacanow z dnia
25 stycznia 2013 roku o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w
Gminie Pacanow na 2013 rok.
W zwiqzku ze zwi^kszonymi wplywami za wydane zezwolenia na sprzedaz napojow
alkoholowych zachodzi koniecznosc zmian w budzecie Gminnego Programu
Rozwiazywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii, a tym
samym wykazania zmian w harmonogramie wydatkow
Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania
Narkomanii w Gminie Pacanow na 2013 rok .

Zal^cznik do Uchwaiy Nr XXXIV/214/13
Rady Gminy Pacanow
z dnia 25 stycznia 2013 roku

Harmonogram wydatkow

L
P

1.

Zadania i cele

Zwifkszenie dostfpnosci
pomocy terapeutycznej,
rehabilitacyjnej dla osob
uzaleznionych od alkoholu

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych
oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2013 rok
Sposoby realizacji

Osoby lub
inst.
odpow. za
realizacjy.

l.Motywowanie do leczenia
osob uzaleznionych od alkoholu i
Wojt
srodkow psychotropowe.
GKRPA i
a) prowadzenie rozmow przez
PN
czlonkow GKRPA i PN
motywuj^cych do leczenia.
b) prowadzenie punktu
konsultacyjnego - umowa zlecenie z
terapeut{|, i psychologiem
2.Kierowanie osob na badanie
przez biegiych sadowych psychiatry Wojt
i psychologa
GKRPA i
PN
3. Oplata s^dowa od wniosku o
Wojt
wszczf cie postypowania o
GKRPA
zobowiqzanie do leczenia
odwykowego
Kierownik
4.Prowadzenie zespolu
interdyscyplinarnego
GOPS

Terminy realizacji

Oczekiwane
efekty

Caly rok
zgodnie z
potrzebami

Wiyksza
swiadomosc
choroby

Sr. pieniyzne
zabezpieczone na realizacjy

85154 § 4 1 7 0 -

Caly rok

Caly rok

Caly rok

Wiyksza
swiadomosc
choroby

-

85154 § 4430 - 1.350,00

85154 § 4430 - 300,00

Wspolpraca
Sluzb maj^cych 85154 § 4170 - 400,00
Kontakt
z
rodzinami

Zat^cznik do Uchwafy Nr XXXIV/214/13
Rady Gminy Pacanow
z dnia 25 stycznia 2013 roku

I

I

Harmonogram

L
P

wydatkow Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych
oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2013 rok

Zadania i cele

1

1.

Zwiykszenie dostypnosci
pomocy terapeutycznej ,
rehabilitacyjnej dla osob
uzaleznionych od alkoholu

Sposoby realizacji

Osoby lub
inst.
odpow. za
realizacjy.

l.Motywowanie do leczenia
osob uzaleznionych od alkoholu i
Wojt
srodkow psychotropowe.
GKRPA i
a) prowadzenie rozmow przez
PN
czlonkow GKRPA i PN
motywuj^cych do leczenia.
b) prowadzenie punktu
konsultacyjnego - umowa zlecenie z
terapeut^, i psychologiem
2.Kierowanie osob na badanie
przez biegiych sadowych psychiatry Wojt
i psychologa
GKRPA i
PN
3. Oplata s^dowa od wniosku o
wszczycie postypowania o
Wojt
zobowi^zanie do leczenia
GKRPA
odwykowego
4.Prowadzenie zespolu
Kierownik
interdyscyplinarnego
GOPS

Terminy realizacji

Oczekiwane
efekty

Caly rok
zgodnie z
potrzebami

Wiyksza
swiadomosc
choroby

r

Caly rok

Caly rok

Caly rok

Sr. pieniyzne
zabezpieczone na realizacjy

85154 § 4 1 7 0 -

Wiyksza
swiadomosc
choroby

-

85154 § 4430 - 1.350,00

85154 § 4430 - 300,00

Wspolpraca
Sluzb maj^cych 85154 § 4170 - 400,00
Kontakt
z
rodzinami

2.

Udzielanie rodzinom w
1.Udzielanie konsuUacji i wsparcia
ktorych wystypuj^ problemy ofiarom przemocy w rodzinie
alkoholowe pomocy
psychologicznej i prawnej a
w szczegolnosci pomocy
przed przemocy w rodzinie.

GKRPA i
PN

Caly
rok

2. Prowadzenie swietlic
srodowiskowych z udzialem
wychowawcow, logopedy,
Caly rok
a) wynagrodzenie opiekunow
swietlic, logopedy
naleznosc z umow-zlecen
b) energia, woda, gaz
c) zakup uslug dostypu do sieci
internetowej

-

Ograniczenie
zachowan ryzykownych lepsze
wyniki w nauce
85154 §-4170 - 6485,82
85153 §- 4170 - 6.500,00

Wojt
GKRPA i
PN

85154 § 4260 -8.550,00
85154 §4350 - 1.800,00

d) zakup uslug telefonii stacjonarnej
e) uslugi (wywoz szamba)
3. Doposazenie swietlic
srodowiskowych zakup:
- sprzytu sportowego,
- stolu do bilarda,
- stolu oraz tenisa stolowego,
- krzesel,
- pieca wyglowego typu „koza"
- drukarki,
- materialow do zajyc,
- srodkow czystosci.

Podejmowanie
dzialan
ograniczaj^cych
przemoc
podnoszenie
swiadomosci
prawnej

85154 § 4370 - 700,00
85154 § 4300 - 500,00
Wojt
GKRPA
iPN

Caly rok

Ograniczenie
zachowan ryzykownych lepsze
wyniki w nauce 85154 § 4210 - 4.385,05
85153 § 4210 - 5.000,00

Prowadzenie profilaktycznej
dziatalnosci informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie
rozwiazywania problemow
alkoholowych i
przeciwdzialania
narkomanii w szczegolnosci
dla dzieci i mlodziezy w tym
prowadzenie pozalekcyjnych
zajfc sportowych a takze
dzialan na rzecz dozywiania
dzieci uczestnicz^cych w
pozalekcyjnych programach
opiekunczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych

1. Wspieranie programow
szkolnych w zakresie profilaktyki
alkoholowej, narkomanii i
przemocy szkolnej.

Dyrektorzy
szkol

a) wspieranie programow
szkolnych z zakresu profilaktyki
uzaleznien poprzez organizacjf
koncertow i imprez
profilaktycznych
b)finansowaniezajyc sportowych z
elementami profilaktyki uzaleznien
dla dzieci i mlodziezy
(w tym zakup nagrod , pucharow)
2.Realizacja ogolnokrajowych
kampanii z udzialem dzieci ze szkol
i swietlic srodowiskowych oraz
organizowanie lokalnych dzialan
profilaktycznych z udzialem dzieci,
mlodziezy i osob doroslych.

Wspomaganie dzialalnosci
instytucji, stowarzyszen
sluzqcych rozwi^zywaniu
problemow alkoholowych

Zwiykszenie
przekonah normatywnych sifgania po alkohol, wzmocnienie naturalnych 85154 § 4300potrzeb zdrowe- 85153 § 4300 go zycia, ograniczenia szkod
zwi^zanych z
naduzywaniem 85154 § 4210 srodkow
psychoaktywnych
85154 § 4300 -

500,00
1.500,00

1.500,00

1.200,00

Caly rok
85154 § 4210 - 3.500,00
8 5153 §4210 - 500,00

Wojt
3.0rganizacja kolonii
profilaktycznych dla dzieci z rodzin GOPS
problemowych

4.

Caly rok
z wyl^czeniem
wakacji
letnich

4. Dozywianie dzieci ze swietlic
srodowiskowych

Wojt
GOPS

l.Dotacje dla organizacji
pozarz^dowych wylonionych w
drodze konkursu oraz/Iub w trybie
pozakonkursowym.

Dana
instytucja
po
podpisaniu
umowv

Ferie zimowe i
ferie letnie

85154 § 4220 - 2850,00
85153 § 4220 - 4.500,00

85154 § 4220 - 25 000,00
Caly rok
Zgonie z Ustawy o pozytku
publicznym i wolontariacie
(Dz. U z 2010 roku Nr234 poz.
1536)

85154 § 2 8 2 0 - 8.000,00
85153 § 2 8 2 0 - 2.000,00

5,

Koordynowanie Gminnej
Polityki Spolecznej w
zakresie przeciwdzialania
alkoholizmowi

1. Wynagrodzenie czlonkow
Gminnej Komisji Rozwiqzywania
Problemow Alkoholowych i
Przeciwdzialania Narkomanii
2. Szkoienie czlonkow Komisji,
udzial w konferencjach.
a) udzial w konferencjach
b) delegacje sluzbowe

Wojt

Caly rok

Wiyksza
skutecznosc
85154 § 4170 - 3.600,00
realizowania
gminnej polityki
spolecznej

GKRPA
85154 § 4700 - 500,00

Przeciwdzialanie alkoholizmowi dzial
Przeciwdzialanie narkomanii
dzial
R AZEM

85154
85153

-

71.120,87
20.000,00
91.120,87

