
Uchwała Nr …............./13
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia …...................2013r.

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXV/238/12  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  12   grudnia  2012r.  w  sprawie  przyjęcia 
Gminnego  Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2013r.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku 
z  art.  41 ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 
473 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§  1. W  uchwale  Nr  XXXV/238/12 Rady  Miejskiej  Trzcianki 
z  dnia  12  grudnia  2012r.  część  VII   załącznika  otrzymuje  brzmienie,  jak 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§  2.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Trzcianki 
i Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

     



                                                                                                 Załącznik
do uchwały Nr......................./13
Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia.................................2013r.

VII. Preliminarz wydatków

Planowane wpływy  na rok 2012- 416.000,00 zł

L.p. przedmiot wydatków Kwota

1 Konkurs ofert w zakresie prowadzenia świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka 41.632,00

2 Działalność Punktu Pomocy Kryzysowej: 119.760,00
1.   koszty wynagrodzeń pracowników 47.865,00
a) wynagrodzenia osobowe 36.759,00
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.577,00
c) składki na ubezpieczenia społeczne 7.494,00
d) składki na FP 1052
2.sprzątanie pomieszczeń (wynagr. bezosobowe) 3600
3. zakup materiałów i wyposażenia: 2.850,00
a) artykuły biurowe 500,00
b) prenumerata prasy 500,00
c) środki czystości 700,00
d) papier ksero 150,00
e) tusz do drukarek i sprzęt komputerowy 500,00
f) pozostałe 500,00
4. zakup usług pozostałych, 57.080,00
a) usługi terapeutyczne 44.880,00
b) usługi pozostałe 1.000,00
c) opłaty za przesyłki czasopism 100,00
d) znaczki 100,00
e)zakup orzeczeń w zakresie uzależnień 10.800,00
f) opłata za wywóz nieczystości 200
5. opłata za Internet 443
6. opłata za telefon stacjonarny 1500
7. czynsz 1.962,00
8. podróże krajowe 300
9. odpisy na FSS 1.283,00
10. szkolenie pracowników 1.000,00
11. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.200,00
12. zakup usług zdrowotnych 160

13. zakup usług remontowych 500

3  Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 
alkoholowym – konkurs ofert. 

50.000,00
 

4 Utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 29.500,00

a)  wynagrodzenie członków komisji 25.000,00

b) szkolenia członków komisji 3.500,00
c) podróże służbowe 1.000,00

5 Prowadzenie  gminnych  świetlic  wychowawczych  dla  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin  zagrożonych 
patologia społeczną

54.000,00



1. wynagrodzenia opiekunów 22.000,00

2. składki na ubezpieczenie społeczne 2.000,00

3. dożywianie dzieci 14.000,00

4. zakup wyposażenia (materiały biurowe, gry, filmy profilaktyczne) 6.000,00

5. Zakup usług pozostałych (bilety, transport, inne) 10.000,00

6 Wsparcie  finansowe dla Gminy  Piła  – zakup usług w Ośrodku Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Pile

52.600,00

7 Zakup materiałów do realizacji programów Spójrz Inaczej i Spójrz Inaczej Na Agresję 7.000,00
8 Organizacja zajęć na boiskach – opłacenie wynagrodzeń animatorów 36.000,00

9 Organizacja Dnia Trzeźwości 5.000,00

10 Organizacja szkoleń i udział w szkoleniach w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, 
w tym narkomanii.

20.508,00

razem 416.000,00



Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/12 
Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  12  grudnia  2012r.  w  sprawie 
przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
 

Projekt uchwały zakłada następujące zmiany w preliminarzu wydatków:
− zwiększenie  z 45.000,00 zł.  na 52.600,00zł.  wydatków na zakup usług 

w  Ośrodku  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
w Pile  i  zmianę  nazwy tego zadania  na:  „  6.  Wsparcie  finansowe dla 
Gminy  Piła  -  zakup  usług  w  Ośrodku  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Pile”,

− zmianę  nazwy  zadania  nr  10  na:  „10  Organizacja  szkoleń  i  udział 
w  szkoleniach  w  zakresie  przeciwdziałania  patologiom  społecznym, 
w tym narkomanii” oraz zwiększenie kwoty na to zadanie z  19.740,00zł. 
na 20.508,00 zł.

Środki  na  zwiększenie  wydatków w ww.  zadaniach  wynikają  z  realizacji  zadania 
”Konkurs  ofert  w zakresie  prowadzenia  świetlic  wychowawczych  na  terenie 
gminy Trzcianka.” Na to zadanie zaplanowano środki w wys.         50.000,00 zł., 
natomiast, w wyniku  rozstrzygniętego konkursu przeznaczono kwotę 41.632 zł. 
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