
                                                                                                                                       

Uchwała Nr II/10/14 
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/360/13 Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 28 listopada 2013r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2014 rok
          

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 41  ust.1 i 2   ustawy   z dnia
26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala,
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/360/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia  28 listopada
2013r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr LXVI/501/14 Rady
Miejskiej Trzcianki z dnia 25 września 2014 roku i uchwałą Nr LXVII/515/14 Rady
Miejskiej Trzcianki z dnia 23 października 2014r., załącznik do uchwały w części
„Preliminarz  wydatków”,  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 II/10/14
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 11 grudnia 2014r.

                  

Preliminarz wydatków

Planowane wpływy na rok 2014- 418.000,00zł

Lp. Przedmiot wydatków Kwota

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

41.692,00

2 Działalność Punktu Pomocy Kryzysowej: 127.711,00
1/  koszty pracownicze 50.593,00
a) wynagrodzenia osobowe 38108
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 2871
c) składki na ubezpieczenia społeczne 7415
d) składki na FP 1041
e)szkolenia 0
f)odpis na ZFŚS 1094
g) podróże krajowe 64
2/ utrzymanie pomieszczeń PPK 13.556,00
a) sprzątanie 3600
b) artykuły biurowe, środki czystości 1650
c) internet 443
d) telefon stacjonarny 640
e) czynsz 2000
f) zakup energii – woda, CO, prąd 3723
g) naprawa sprzętu i urządzeń 0
h) wywóz nieczystości, usługi pozostałe 1500
3/ usługi terapeutyczne, orzecznicy 62.762,00
4/ koszty postępowania sądowego i kuratorskiego 800

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

18.230,00
 

4 Utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 21.889,00

a)  wynagrodzenie członków komisji 20.671,00

b) szkolenia członków komisji 600
c) podróże służbowe 300
d) zakup dyktafonu 318

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

60.829,00

a) wynagrodzenia opiekunów 25.200,00
b) składki na ubezpieczenie społeczne 2.300,00
c) dożywianie dzieci 13.000,00



d) zakup wyposażenia (materiały biurowe, gry, filmy profilaktyczne) 8.929,00
e) zakup usług pozostałych (bilety, transport, inne) 10.400,00
f) najem pomieszczeń 1.000,00

6 Wsparcie finansowe dla gminy Piła – Ośrodek Profilaktyczny 42.978,00

7 Zakup materiałów do realizacji programów Spójrz Inaczej i Spójrz Inaczej
Na Agresję

5.000,00

8 Organizacja zajęć na boiskach – opłacenie wynagrodzeń animatorów 25.000,00

9 Organizacja Dnia Trzeźwości – II Bieg Trzeźwości 9.000,00

10 Szkolenia dla nauczycieli i innych grup pracujących z młodzieżą 2.000,00

11 Dotacja na realizację programów profilaktycznych 16.800,00

12 Monitoring  skali  problemów  alkoholowych  w  środowisku  lokalnym  –
badanie ankietowe

2.000,00

13 Organizacja szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, mającego
na celu  ograniczenie  dostępności  napojów alkoholowych i  przestrzeganie
zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia

1.849,00

14 Budowa siłowni zewnętrznej 7.022,00

15 Wypoczynek dzieci i młodzieży – dofinansowanie wniosków złożonych przez
organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy

20.000,00

16 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach podstawowych i
gimnazjalnych na terenie gminy Trzcianka, w tym:

16.000,00

 wynagrodzenia opiekunów 16.000,00

Razem 418.000,00



Uzasadnienie

do  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zmiany
uchwały Nr LIV/360/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada
2013r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
 

Projekt uchwały zakłada przesunięcia środków w preliminarzu wydatków na
zakup artykułów spożywczych.

Proponowane  zmiany  w  preliminarzu  wydatków  Gminnego  Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 obrazuje poniższa tabela.

Lp. Przedmiot wydatków Kwota
zwiększenia

Kwota
zmniejszenia

5 Prowadzenie  gminnych  świetlic
wychowawczych  dla  dzieci
i  młodzieży  z  rodzin  zagrożonych
patologią społeczną, w tym:
     a)   wynagrodzenia opiekunów,
 b)  składki  na  ubezpieczenia
społeczne,

c) dożywianie dzieci,
d) zakup  wyposażenia

(materiały  biurowe,  gry,  filmy
profilaktyczne),
     e)  zakup  usług pozostałych (bilety,
transport, inne),
     f) najem pomieszczeń.

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

1000,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

1000,00 zł

Razem 1.000,00  zł 1.000,00 zł


