
UCHWAŁA NR IV/17/2018
RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 29 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zmianami) w związku z art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia  26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz.2137) Rada Gminy 
Szydłów uchwala co następuje:

§ 1. Preliminarz wydatków w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                            
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 stanowiący załącznik do Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 uchwalonego Uchwałą Nr 
XLV/278/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2018 roku otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Skuza
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Załącznik                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr IV/17 / 2018                                                                                                                                                         do Gminnego Programu Profilaktyki  

Rady Gminy Szydłów                                                                                                                                                                   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

z dnia 29.12 2018 r. 

 

PRELIMINARZ WYDATKÓW 

w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na rok 2018 

 

Lp. NAZWA ZADANIA DO WYKONANIA CEL ZADANIA 
PLANOWANE 

WYDATKI  (w zł) 
1 2 3 4 

1. 
Funkcjonowanie  Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków do Komisji. 

Wnioskowanie do Rady Gminy o przeznaczenie środków na realizację programów. 

Rozmowy edukacyjno-motywujące z osobami nadużywającymi alkoholu i 

podejmowanie decyzji co do dalszego działania wobec osoby uzależnionej. 

17.950,00 

2. 

Szkolenia: 

- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania  

  Problemów Alkoholowych, 

- sprzedawców napojów alkoholowych i inne. 

 

Zapoznawanie z nowymi przepisami. Dokształcanie. 
500,00 

3. 

Prowadzenie działań zmierzających do poddania się 

leczeniu odwykowemu osób które nadużywaniem 

alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 

demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo 

notorycznie zakłócają porządek publiczny.  

Możliwość realizacji przez Komisję art. 24 i 25 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skierowanie na badanie przez biegłego w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu 

leczniczego. 

Opłaty sądowe za badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia 

4.700,00 

4. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i 

osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

Działalność Punktu Konsultacyjnego pod 

kierownictwem dojeżdżającego 4 razy w miesiącu 

terapeuty. 

Kontynuowanie pracy Punktu dla osób uzależnionych, członków ich rodzin i 

świadków przemocy w rodzinie(umowa zlecenie). 

Dostarczanie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii. 

Motywowanie i kierowanie do leczenia. Udzielanie wsparcia i pomocy 

psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom. 

Ważną rolą Punktu Konsultacyjnego jest prowadzenie działalności informacyjnej 

dla osób z rodzin uzależnionych (członków rodzin uzależnionych) i zagrożonych 

problemem alkoholizmu. 

22.980,00 
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5. 

 

Praca merytoryczna Koordynatora GPPiRPA 

Płace, ZFN, ZUS, ZFŚS, badania lekarskie, delegacje 

i inne narzuty od wynagrodzenia, szkolenia, rozmowy 

telefoniczne, zakup akcesoriów  i sprzętu 

komputerowego, materiałów biurowych,  itp. 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.  

Współpraca ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi 

instytucjami w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i wychowawczych.  

Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji Komisji. Współpraca z Sądem 

Rejonowym, Policją i Prokuraturą. Zakup sprzętu elektronicznego niezbędnego do 

prowadzenia pozalekcyjnej profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 

i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 

4.150,00 

6. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w 

szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Organizowanie imprez rozrywkowo-okolicznościowych propagujących życie i 

zabawę bez uzależnień. 

Finansowanie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych. 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Organizowanie zabaw,  konkursów dla dzieci i 

młodzieży  na tematy szkodliwości spożywania alkoholu. 

Wspieranie finansowe dla dzieci z rodzin uzależnionych i zagrożonych 

uzależnieniem (opłacenie dożywiania w czasie zajęć lekcyjnych). 

10.250,00 

7. 

Funkcjonowanie świetlic środowiskowych na terenie 

gminy Szydłów: energia, gaz, węgiel, zakup sprzętu, 

materiałów, środki czystości, usługi remontowe, 

umowy zlecenia,  i inne.  

Zabezpieczenie odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży. 

Bieżące wydatki na utrzymanie świetlic środowiskowych. 

 

 

58.452,00 

 

 

8. 
Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży 

poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku. 

Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych 

imprez o charakterze sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nie tylko 

odbywających się bez udziału alkoholu, ale w szczególny sposób eksponujących ten 

fakt. 

12.026,54 

9. 
Nagrody dla osób prowadzących zajęcia z młodzieżą 

w celu zagospodarowania im wolnego czasu. 

Za zaangażowanie i wkład pracy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 
          2.679,58 

 

                                                                                                                                                                              RAZEM: 
 

133.688,12 
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2 

ZMIANY W PRELIMINARZU WYDATKÓW W ZAKRESIE REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

NA ROK 2018 
 

 

 

 

              Do preliminarza  wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadzono środki finansowe w 

kwocie: 12.726,54 zł – są to środki z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

 

Wprowadzono do punktów: 

 

Punkt 1: 

              Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wprowadzono 2.200.00 zł . 

 

Punkt 4: 

             Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

Działalność Punktu Konsultacyjnego pod Kierownictwem dojeżdżającego 4 razy w miesiącu terapeuty – wprowadzono 4.000,00 zł . 

 

Punkt 7: 

             Funkcjonowanie świetlic środowiskowych na terenie gminy Szydłów: energia, gaz, węgiel, zakup sprzętu materiałów, środki czystości, usługi 

remontowe, umowy zlecenia i inne – wprowadzono 4.000,00 zł . 

 

Punkt 8: 

             Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku – wprowadzono 2.526,54 zł .  
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