■ projekt UCHWAŁA NR.....................
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia...........................................

o zmianie Uchwały Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 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 ((t.j. Dz. U
. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571 i poz. 1696) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, 2244 i
2019 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale 5 - Podział wydatków na zadania:
a) dotychczasową kwotę „220.000,00 zł” zastępuje się kwotą „231.942,00 zł”,
b) dotychczasową kwotę „196.000,00 zł” zastępuje się kwotą „207.942,00 zł”,
2) w tabeli:
c) w pkt. 8 dotychczasową kwotę „12.000,00” zastępuje się kwotą „18.942,00”;
d) w pkt. 11 dotychczasowąkwotę „11.000,00” zastępuje się kwotą „16.000,00”;
e) w poz. Razem dotychczasowąkwotę „196.000,00 zł” zastępuje się kwotą„207.942,00”.
§ 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.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr................................. Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia...................................

o zmianie Uchwały Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Propozycja dokonania zmian związana jest z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ponadplanowe dochody wynoszą 11.942,00 zł, które proponujemy przeznaczyć w całości na realizację
zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
w sposób przedstawiony poniżej, a tym samym zwiększyć dotychczasową kwotę 196.000,00 zł zaplanowaną
na realizację zadań zapisanych w programie profilaktyki do kwoty 207.942,00 zł (różnica 11.942,00 zł to
ponadplanowe dochody).

Zmiany w programie dotyczyć będą następujących zadań oznaczonych w tabeli pod:
1) L.p. 8. Podejmowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej
Proponuje się zwiększyć koszt zadania z kwoty 12.000,00 zł do kwoty 18.942,00 zł ponieważ planuje się
zwiększyć zakres programów profilaktycznych, ilość tych programów oraz objąć nimi większą liczbę uczniów
szkół z terenu Gminy Żychlin;
2) L.p. 11. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych i propagujących życie w trzeźwości.
Proponuje się zwiększyć koszt zadania z kwoty 11.000,00 zł do kwoty 16.000,00 zł ponieważ planuje się
organizację mikołajek dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią i dysfunkcyjnych oraz dofinansowanie zakupu
paczek dla dzieci w ramach organizowanego przez PCK spotkania noworocznego.

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

Treść zadania

Kwota
dotychczasowa
wzl

Kwota po
zmianach
wzt

1.

Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (rozdział 4.1 ust. 1)

5.500,00

5.500,00

2.

Wspieranie placówek leczenia uzależnień od alkoholu (rozdział 4.1 ust. 2)

6.000,00

6.000,00

3.

Udzielanie rodzinom dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie
pomocy psychospołecznej i prawnej (rozdział 4.2 ust. 1-3)

17.000,00

17.000,00

Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo- wychowawczych
(rozdział 4.2 ust. 4 pkt 1-3)

17.000,00

17.000,00

Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych oraz innych form wypoczynku dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym (rozdział 4.2 ust. 5; rozdział
4.3 ust. 9)

16.000,00

16.000,00

12.000,00

12.000,00

1.000,00

1.000,00

4.

5.

6.

7.

Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych (rozdział 4.2 ust. 4 pkt 4, ust. 6 i
ust. 8; rozdział 4.3 ust. 3; rozdział 4.8 ust. 1 pkt 10)

Organizowanie lokalnych narad (rozdział 4.2 ust. 9)

8.

Podejmowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych, w szczególności dla dzieci i
młodzieży szkolnej (rozdział 4.3 ust. 1 i ust. 2)

12.000,00

18.942,00

9.

Organizowanie lokalnych przedsięwzięć o charakterze informacyjno-edukacyjnym
(rozdział 4.3 ust. 4 i ust. 5)

8.000,00

8.000,00

10.

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych (rozdział 4.3 ust. 8)

13.000,00

13.000,00

11.

Organizowanie
imprez
rekreacyjno-sportowych
w trzeźwości (rozdział 4.3 ust. 6 i ust. 8)

życie

11.000,00

16.000,00

12.

Zakup i wykorzystanie materiałów informacyjno-edukacyjnych (rozdział 4.2 ust. 7 pkt 5;
rozdział 4.3 ust. 12, ust. 14 i ust. 15)

1.500,00

1.500,00

13

Wspomaganie działalności grup samopomocowych (rozdział 4.4 ust. 2 pkt 1 i 4)

22.000,00

22.000,00

14.

Dofinansowanie do dożywiania uczniów (rozdział 4.5 ust. 4)

6.000,00

6.000,00

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. (rozdział 4.6
ust. 2; rozdział 4.8. ust. 1 pkt 9, ust. 2 i ust. 3)

43.000,00

43.000,00

5.000,00

5.000,00

196.000,00

207.942,00

16.

i

propagujących

Opłacenie kosztów biegłych (rozdział 4.8 ust. 4)

RAZEM:

burmistrz

