
                                       Uchwała Nr XXII/173/16
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 kwietnia 2016r.

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XVI/128/15  Rady  Miejskiej  Trzcianki  
z  dnia  25  listopada  2015r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  
Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2016 rok
          

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  446  )  oraz  art.  41   ust.1  i  2   ustawy   z  dnia 
26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r.,  poz. 487 ) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co 
następuje:

§  1.  W  załączniku  do  uchwały  Nr  XVI/128/15  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
z  dnia  25 listopada 2015r.  w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki 
i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na  2016  rok  część  V.  „Preliminarz 
wydatków” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do uchwały.
    

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

§  3.  Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.



                                                           

                                                 Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/15 Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  25 listopada 2015r.  w sprawie  przyjęcia 
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2016 rok

Projekt  przedmiotowej  uchwały  zakłada  zmiany  w  preliminarzu  wydatków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zmiany dotyczą m.in. zmniejszenia wydatków na realizację zadania nr 5”Wsparcie 
finansowe dla gminy Piła- Ośrodek Profilaktyczny” o kwotę 7. 724,00zł.
Kwotę  tę  przeznacza  się  na  zadanie   nr  4  „Prowadzenie  gminnych  świetlic 
wychowawczych dla dzieci  i młodzieży, z podziałem na :
- składki na ubezpieczenie społeczne  - 1.724,00zł.,
- zakup usług pozostałych – 6.000 zł.
Ponadto, w wyniku rozstrzygnięcia  konkursu ofert w zakresie prowadzenia świetlic 
wychowawczych na terenie gminy Trzcianka, na realizację zadania nr 1  przeznacza 
się  kwotę  42.000,00zł,    z  zaplanowanej  43.000,00zł.  Pozostałą  kwotę  1000  zł 
przeznacza się na :
-  500zł na zadanie nr 9 „Realizacja programów profilaktycznych”,  na działalność 
profilaktyczno-teatralnej  grupy  PAT,  realizującej  na  terenie  powiatu  ogólnopolski 
Program „Profilaktyka a TY”,
- 500zł na zadanie  nr 4 „Prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych  dla dzieci 
i młodzieży,  lit. c) dożywianie dzieci.

 



                                                                                                                                                 Załącznik 
                                                                                                                                                 do uchwały Nr XXII/173/16
                                                                                                                                                 Rady Miejskiej Trzcianki 
                                                                                                                                                 z dnia 28 kwietnia 2016r. 
                                                                                                           
V. Preliminarz wydatków

Planowane wpływy na rok 2016- 426.996,00zł

L.
p.

Przedmiot wydatków Kwota

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

42 000,00

2 Działalność Punktu Pomocy Kryzysowej: 138 794,00

1.   koszty pracownicze 52 226,00

a) wynagrodzenia osobowe 38 058,00

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 079,00

c) składki na ubezpieczenia społeczne 7 704,00

d) składki na FP 1 096,00

e)szkolenia 800,00

f)odpis na ZFŚS 1 094,00

g) podróże krajowe 300,00

h) badania lekarskie pracownika 95,00

2. utrzymanie pomieszczeń PPK 10 988,00

a) sprzątanie 3 600,00

b)  artykuły  biurowe,  środki  czystości,  czasopisma  i  książki,  napoje  dla 
pracowników

1 730,00

c) internet 626,00

d) telefon stacjonarny 850,00

e) czynsz 1 682,00

f) zakup energii – woda, CO, prąd 2 500,00

3. Usługi terapeutyczne, orzecznicy 74 780,00

4. Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego 800,00

3 Utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 38 000,00

a)  wynagrodzenie członków komisji 34 000,00

b) szkolenia członków komisji 3 600,00

c) podróże służbowe   
400,00 

4 Prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży 94 426,00



a) wynagrodzenia opiekunów 41 000,00

b) składki na ubezpieczenie społeczne 4 724,00

c) dożywianie dzieci 16 973,00

d) zakup wyposażenia (materiały biurowe, gry, filmy profilaktyczne) 6 000,00

e) zakup usług pozostałych (bilety, transport, inne) 22 229,00

f) najem pomieszczeń 1 000,00

       g ) opłaty za media w świetlicach wychowawczych 2 500,00

5 Wsparcie finansowe dla gminy Piła – Ośrodek Profilaktyczny 34.276,00

6 Zakup materiałów do realizacji programów Spójrz Inaczej , Spójrz Inaczej na 
Agresję oraz Umplugged 

7 000,00

7 Organizacja zajęć na boiskach  25 000,00

8 Organizacja Dnia Trzeźwości – IV Bieg Trzeźwości 10 000,00

9 Realizacja programów profilaktycznych 15 500,00

10 Dofinansowanie  wniosków  złożonych  przez  organizacje  pozarządowe  z 

własnej  inicjatywy  na  zadanie  realizowane  w  okresie  wakacji  letnich,  np. 

wypoczynek dzieci   i młodzieży, zajęcia sportowe itp.

  20 000,00

11 Zakup literatury dotyczący problematyki uzależnień 2 000,00

Razem 426 

996,00



                                            Uchwała Nr XXII/175/16
Rady Miejskiej Trzcianki

                                      z dnia 28 kwietnia 2016r.

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XIX/148/16  Rady  Miejskiej  Trzcianki  
z  dnia  4  lutego  2016r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2019
          

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 10 ust.1 i 3   ustawy  z dnia 29 lipca 
2005r.  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  (Dz.  U.   z  2016r.  poz.  224  ze  zm.)  Rada 
Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§  1.  W  załączniku  do  uchwały  Nr  XIX/148/16  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii  na  lata  2016-2019  część  V „Źródła  i  zasady  finansowania  gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do 
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 XXII/175/16
                                                                                                                                               Rady Miejskiej Trzcianki
                                                                                                                                               z dnia 28 kwietnia 2016r.

V.  Źródła  i  zasady  finansowania  gminnego  programu  przeciwdziałania 
narkomanii:
Źródłem  finansowania  zadań  Gminnego  Programu  są  środki  finansowe  budżetu 
gminy Trzcianka pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 
W ramach powyższego budżetu, przeznacza się w poszczególnych latach środki na 
finansowanie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu, w następujących 
kwotach:
   

Rok Kwota Cel

2016     7.000,00 zł

    4.000,00 zł
  15.500,00 zł
  49.281,00 zł
  10.000,00 zł
    2.000,00 zł
       

Zakup materiałów do realizacji programów „Spójrz Inaczej”,  
„Spójrz Inaczej na Agresję” i „UNPLEGGED”,
Usługi terapeutyczne w PPK,
Realizacja programów profilaktycznych,
Prowadzenie świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
Organizacja zajęć na boiskach,
Zakup literatury dotyczącej problematyki uzależnień,

2017     7.000,00 zł

    4.000,00 zł
  15.000,00 zł
  49.281,00 zł
  10.000,00 zł
    2.000,00 zł

Zakup materiałów do realizacji programów „Spójrz Inaczej” , 
„Spójrz Inaczej na Agresję” i „UNPLEGGED”,
Usługi terapeutyczne w PPK,
Realizacja programów profilaktycznych,
Prowadzenie świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
Organizacja zajęć na boiskach,
Zakup literatury dotyczącej problematyki uzależnień,



2018
    7.000,00 zł
    4.000,00 zł
  15.000,00 zł
  49.281,00 zł
  10.000,00 zł 
    2.000,00 zł

Zakup materiałów do realizacji programów „Spójrz Inaczej”,  
„Spójrz Inaczej na Agresję” i „UNPLEGGED”,
Usługi terapeutyczne w PPK,
Realizacja programów profilaktycznych,
Prowadzenie świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
Organizacja zajęć na boiskach,
Zakup literatury dotyczącej problematyki uzależnień,

2019
   7.000,00 zł
   4.000,00 zł
 15.000,00 zł
 49.281,00 zł
 10.000,00 zł
    2.000,00 zł

Zakup materiałów do realizacji programów „Spójrz Inaczej” , 
„Spójrz Inaczej na Agresję” i „UNPLEGGED”,
Usługi terapeutyczne w PPK,
Realizacja programów profilaktycznych,
Prowadzenie świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
Organizacja zajęć na boiskach,
Zakup literatury dotyczącej problematyki uzależnień.



                                                     Uzasadnienie 

do projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/148/16 Rady  
Miejskiej  Trzcianki   z  dnia  4  lutego  2016r.  w  sprawie  przyjęcia  
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2019

Projekt  przedmiotowej  uchwały  zakłada  zwiększenie  o  500zł  w  2016r. 
wydatków na realizację programów profilaktycznych. 

29  lutego  br.  do  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  wpłynęło  pismo  od  Starosty  Powiatu  Czarnkowsko-
Trzcianeckiego i Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie   z prośbą o 
wsparcie finansowe profilaktyczno- teatralnej grupy PaT, skupiającej młodzież z 
całego powiatu i realizującej ogólnopolski program „Profilaktyka a TY”.

Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,   w 
uzgodnieniu                  z  Burmistrzem,  zaproponowała  przeznaczyć  na 
działalność grupy PaT 500 zł.
          


