UCHWAŁA NR XXV/117/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 26 października 2016 r.
o zmianie Uchwały Nr XVI/84/16 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:
§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2016 rok stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/84/16 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 stycznia 2016 r. w rozdziale 5 - Podział wydatków na zadania wprowadza się
następujące zmiany:
1) dotychczasową kwotę „200.000,00 zł” zastępuje się kwotą „217.343,00 zł”;
2) dotychczasową kwotę „176.000,00 zł” zastępuje się kwotą „193.343,00 zł”;
3) w tabeli:
a) w pkt 5 dotychczasową kwotę „5.000,00” zastępuje się kwotą „10.963,00”,
b) w pkt 7 dotychczasową kwotę „8.000,00” zastępuje się kwotą „9.380,00”,
c) w pkt 10 dotychczasową kwotę „16.000,00” zastępuje się kwotą „15.067,00”,
d) w pkt 11 dotychczasową kwotę „11.000,00” zastępuje się kwotą „21.000,00”,
e) w pkt 16 dotychczasową kwotę „6.000,00” zastępuje się kwotą „6.933,00”,
f) w poz. Razem dotychczasową kwotę „176.000,00 zł” zastępuje się kwotą
„193.343,00”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/117/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 26 października 2016 r.
o zmianie Uchwały Nr XVI/84/16 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.”

Propozycja dokonania zmian związana jest m.in. z uzyskaniem ponadplanowych
dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ponadplanowe dochody wynoszą 17.343,00 zł, które proponuje się przeznaczyć
w całości na realizację zadań ujętych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 r.” w sposób przedstawiony poniżej, a tym samym zwiększyć
dotychczasową kwotę 176.000,00 zł zaplanowaną na realizację zadań zapisanych
w programie profilaktyki do kwoty 193.343,00 zł (różnica 17.343,00 zł to ponadplanowe
dochody):
1) w zadaniu oznaczonym w tabeli pod L.p. 5 dotyczącym dofinansowania szkoleń
i kursów specjalistycznych proponujemy zwiększyć koszt zadania z kwoty 5.000,00 zł
do kwoty 10.963,00 zł ponieważ planowana jest organizacja szkoleń dla osób
działających w obszarze uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
2) w zadaniu oznaczonym w tabeli pod L.p. 7 dotyczącym programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży proponujemy zwiększyć koszt zadania z kwoty 8.000,00 zł do kwoty
9.380,00 zł ponieważ planowana jest realizacja programu profilaktycznego dla dzieci
z przedszkoli lub szkoły podstawowej;
3) w zadaniu oznaczonym w tabeli pod L.p.10 dotyczącym organizowania różnych form
wypoczynku proponujemy zmniejszyć koszt zadania z kwoty 16.000,00 zł do kwoty
15.067,00zł. Zadanie to zostało rozpisane do realizacji przez organizacje pozarządowe
i jeden z oferentów wyłonionych w otwartym konkursie ofert dokonał zwrotu otrzymanej
dotacji celowej w wysokości 933,00 zł;
4) w zadaniu oznaczonym w tabeli pod L.p.11 dotyczącym organizowania imprez
propagujących życie w trzeźwości oraz podejmowania lokalnych działań proponujemy
zwiększyć koszt zadania z kwoty 11.000,00 zł do kwoty 21.000,00 zł.
Do końca 2016r. planujemy zorganizować mikołajki dla dzieci z rodzin zagrożonych
patologią i dysfunkcyjnych oraz dofinansować zakup paczek dla dzieci w ramach
organizowanego przez PCK spotkania noworocznego.
5) w zadaniu oznaczonym w tabeli pod L.p. 16 dotyczącym opłacenia kosztów biegłych
proponujemy zwiększyć koszt zadania z kwoty 6.000,00 zł do kwoty 6.933,00 zł.
ponieważ planuje się do końca 2016 r. skierować większą liczbę osób na badanie
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Zmiany w tabeli wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się w sposób
następujący:
L.p.

Treść zadania

Dotychczasowa
kwota w zł

Proponowana
kwota w zł

1.

Prowadzenie Punktów: informacyjno – konsultacyjnego i ds.
przemocy (rozdz. 4, zad. 4.1 ust. 1 i zad. 4.2 ust. 3 pkt. 8)

5.500,00

5.500,00

2.

Wspieranie placówek lecznictwa uzależnień od alkoholu
(rozdz. 4, zad. 4.1 ust. 2)

6.000,00

6.000,00

3.

Prowadzenie programów dla osób uzależnionych
współuzależnionych (rozdz. 4, zad. 4.2 ust. 1)

12.500,00

12.500,00

17.000,00

17.000,00

5.000,00

10.963,00

4.

5.

i

Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem
alkoholowym
w
tym
dofinansowanie
świetlic
socjoterapeutycznych lub opiekuńczo- wychowawczych
(rozdz. 4, zad. 4.2 ust. 2 pkt 1-4 i pkt 7)
Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych (rozdz. 4:
zad. 4.1 ust. 3; zad. 4.2 ust. 2 pkt 5 i 6; zad. 4.2 ust. 3 pkt 4 i
ust. 4; zad. 4.3 ust. 1 pkt 3 i 5, ust. 2 pkt 7 i ust. 4 pkt 2; zad.
4.4 ust. 2 pkt 3; zad.4.7 i ust. 3 pkt 3 i ust. 5)

6.

Organizowanie lokalnych narad (rozdz. 4, zad. 4.2 ust. 2 pkt 7;
zad. 4.4 ust. 2 pkt 2)

1.000,00

1.000,00

7.

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (rozdz. 4, zad.
4.2 ust. 3 pkt. 6, zad. 4.3 ust. 1 pkt 1)

8.000,00

9.380,00

8.

Organizowanie lokalnych przedsięwzięć rozwijających pasje i
zainteresowania (rozdz. 4, zad. 4.3 ust. 1 pkt 4)

5.000,00

5.000,00

9.

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych (rozdz. 4, zad.
4.3 ust. 1 pkt 6)

13.000,00

13.000,00

10. Organizowanie różnych form wypoczynku (rozdz. 4, zad. 4.2
ust. 2 pkt. 7, zad. 4.3 ust. 1 pkt 7)

16.000,00

15.067,00

11. Organizowanie imprez propagujących życie w trzeźwości oraz
podejmowanie lokalnych działań (rozdz. 4, zad. 4.3 ust. 2 pkt
2)

11.000,00

21.000,00

12. Zakup i wykorzystanie materiałów edukacyjnych (rozdz. 4,
zad. 4.2 ust. 3 pkt. 5, zad. 4.3 ust. 2 pkt 3 i 5, ust. 3 pkt 1 i ust.
4 pkt 1; zad. 4.4 ust. 2 pkt 3)

2.000,00

2.000,00

13. Dofinansowanie działalności grup samopomocowych (rozdz. 4
zad. 4.4 ust. 2 pkt 1 i ust. 3)

19.000,00

19.000,00

14. Dofinansowanie do dożywiania uczniów (rozdz. 4 zad. 4.4A)

6.000,00

6.000,00

43.000,00

43.000,00

6.000,00

6.933,00

176 .000,00

193.343,00

15. Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
(posiedzenia komisji, kontrole punktów ze sprzedażą napojów
alkoholowych, wywiady środowiskowe, opłaty składek ZUS i
na Fundusz Pracy, opłaty do sądu, materiały biurowe itp.
(rozdz. 4, zad. 4.7 ust. 1, ust. 3 pkt 1-2 i ust. 4 i 6)
16. Opłacenie kosztów biegłych (rozdz. 4, zad. 4.7 ust. 2)
RAZEM:

