
UCHWAŁA NR 240/XXXIV/2017
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r 
poz.446 z późn. zm.) oraz art. 4¹ ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1-4 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2017 roku poz. 783 ) Rada Gminy 
Konopiska uchwala:

§ 1. W uchwale nr 201/XXVII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany: w Załączniku nr 1 pkt. XII Wyszczególnienie środków 
finansowych przewidzianych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień na rok 2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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           Załącznik nr 1  

      do Uchwały nr  240/XXXIV/2017     

Rady Gminy w Konopiskach  

          z   dnia 23.05.2017 r. 

 

XII WYSZCZEGÓLNIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ GMINNEGO 

PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA ROK 2017 

 
Lp. Główne kierunki działania Formy realizacji Koszt w zł 

1. 2. 3. 4. 

I. Zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu 

Wynagrodzenia:                                                                            

- psychologa;   + 500,00 zł                                                                                  

- trenerów terapii uzależnień.                           

21 384,00+500,00= 

21 884,00 

 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują 

problemy  alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w 

szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie 

*Wynagrodzenia:                                                                        

- Pełnomocnika ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych;                                                                           

- pracownika obsługującego czynności 

administracyjne;                                                                        

- członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.                                                                   

*Szkolenie (członków GKRPA, 

Pełnomocnika, sprzedawców napojów 

alkoholowych, innych realizatorów 

programu).                                                              

*Podróże służbowe.                                                                         

*Koszty utrzymania i remontu oraz 

wyposażenie Punktu Konsultacyjnego.                                                                                           

24 592,00 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych 

* Dofinansowanie utrzymania Placówki 

Wsparcia Dziennego „Promyk” dla dzieci z 

terenu Gminy Konopiska w tym: 

-  koszty wynagrodzeń dwóch 

wychowawców : 50 024,00 zł; 

- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci: 

12 000,00 zł; 

- zajęcia z profilaktyki uzależnień dla 

dzieci: 12 000,00 zł; 

- zajęcia z języków obcych: angielski, 

francuski: 24 000,00 zł   

*Dofinansowanie organizacji imprez 

integracyjnych (500,00 zł na sołectwo –   

6 000,00 zł) 

* Dofinansowanie wyjazdów i pobytów 

98 024,00+ 

46 062,39= 

144 086,39 
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dla dzieci z terenu gminy 9 000,00 zł 

* Dofinansowanie do programów 

profilaktycznych i działalności 

informacyjnej w placówkach oświatowych 

na terenie szkół 8 000 zł 

* Organizacja Wigilii i Mikołaja dla osób 

zagrożonych problemami uzależnień 

17 000,00 zł 

* Organizacja zajęć i zawodów 

sportowych dla dzieci z terenu gminy 

4 613,64 zł  

* Zakup materiałów profilaktycznych i 

zajęcia informacyjne w temacie 

uzależnień od narkotyków i dopalaczy      

1 448,75 zł                                                          

IV. Podejmowanie interwencji w związku z 

naruszeniem przepisów określonych w art. 

13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed 

sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego 

* Koszty przeprowadzanie wywiadów 

środowiskowych, porady radcy prawnego 

i inne umowy cywilnoprawne.                                                       

* Opłaty sądowe. 
11 000,00 

  

Razem: 201 562,39 
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