
UCHWAŁA NR VI/23/2015
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/18/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych 

Uzależnień na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm./, art. 10 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm./ oraz 
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. Nr 180, poz. 
1493 z późn. zm./

Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:

§ 1. 

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/18/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2015 roku 
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień na 2015 rok” 
„§ 7 Preliminarz dochodów i wydatków na realizowanie gminnego programu profilaktyki oraz rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2015 roku” otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Marek Kozieł
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/23/2015

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 25 marca 2015 r.

§ 7. 

Preliminarz dochodów i wydatków na realizowanie gminnego programu profilaktyki oraz rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2015 roku.

1. Planowane dochody: łącznie 94 121,00  zł, w tym:

1) plan środków uzyskanych w 2015 roku z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 75 000,00 zł,

2) środki pozostałe z 2014 roku – 19 121,00 zł,

2. Planowane wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz innych uzależnień: 94 121,00 zł, w tym:

1) Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 
89 121,00 zł.

2) Na przeciwdziałanie narkomanii – 5 000,00 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków programu w wysokości – 94 121,00 zł:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników /gminnego pełnomocnika uzależnień oraz sprzątaczki punktu 
konsultacyjnego przy UG Dwikozy/ - 15 840,00 zł,

2) Składki na ubezpieczenie społeczne /pochodne/ - 2 730,00 zł.

3) Składki na Fundusz pracy /pochodne/ - 270,00 zł.

4) Wynagrodzenia członków GKRPA i IU – 5 640,00 zł.

5) Dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin z uzależnieniem - 8 000,00 zł.

6) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /punkt/ - 800,00 zł.

7) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: doposażenie świetlic, zakup wyposażenia i materiałów biurowych 
oraz środków czystości dla punktu konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy w Dwikozach – 32 381,00 zł.

8) Zakup usług pozostałych, w tym umowa zlecenie dla terapeuty, usługi transportowe, obozy, kolonie 
z profilaktyką, szkolenie komisji, bieżące remonty, opłata z badania uzależnionych, terapia uzależnionych 
i członków ich rodzin itp. – 27 500,00 zł.

9) Podróże służbowe /delegacje służbowe/ - 960,00 zł.

4. Wydatki zawarte w ust. 3 niniejszego § dotyczą wspólnego programu zarówno profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych jak i przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
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