
UCHWAŁA NR XXV/141/2017
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/131/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień 

na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 487 z późn. zm./, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 224 z późn. zm./ oraz art. 6 ust. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390/

Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:

§ 1. 

W załączniku Nr 1 do  Uchwały Nr XXIII/131/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 stycznia 
2017 roku „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień 
na 2017 rok” „§ 7 Preliminarz dochodów i wydatków na realizowanie gminnego programu profilaktyki oraz 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Marek Kozieł
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/141/2017

Rady Gminy w Dwikozach

z dnia 24 marca 2017 r.

§ 7. 

Preliminarz dochodów i wydatków na realizowanie gminnego programu profilaktyki oraz 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2017 roku.

1. Planowane dochody: łącznie 138 451,00 zł, w tym:

1) plan środków uzyskanych w 2017 roku z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -  
103 997,00 zł,

2) środki pozostałe z 2016 roku – 34 454,00 zł

2. Planowane wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz innych uzależnień: 80 000,00 zł, w tym:

1) Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz na przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie  – 133 451,00 zł

2) Na przeciwdziałanie narkomanii – 5 000,00 zł

3. Szczegółowy podział wydatków programu w wysokości – 138 451,00 zł:

1) Dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin z uzależnieniem - 6 000,00 zł,

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników /gminnego pełnomocnika uzależnień oraz sprzątaczki punktu 
konsultacyjnego przy UG Dwikozy/ - 20 400,00 zł,

3) Składki na ubezpieczenie społeczne /pochodne/ - 3 600,00 zł,

4) Składki na Fundusz pracy  /pochodne/ - 350,00 zł,

5) Wynagrodzenia członków GKRPA i IU – 6 720,00 zł,

6) Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: doposażenie świetlic, zakup wyposażenia i materiałów biurowych 
oraz środków czystości dla punktu konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy w Dwikozach  – 46 117,00 zł,

7) Zakup usług pozostałych, w tym umowa zlecenie terapia, usługi transportowe, programy profilaktyczne, 
szkolenie komisji, bieżące remonty, opłata za badania uzależnionych, terapia uzależnionych i członków ich  
rodzin itp.  – 44 204,00 zł,

8) Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /Punkt/ - 600,00 zł,

9) Podróże  służbowe /delegacje  służbowe/ - 460,00 zł.

10) Inne wydatki wynikłe w trakcie realizacji „programu” – 10 000,00 zł

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień był
opracowany na przełomie 2016-2017 roku, kiedy to nie było jeszcze wiadomo jakiej wysokości środki
finansowe pozostałe z roku 2016 roku będą mogły być włączone do realizacji w 2017 roku. Nie była również
do końca znana kwota planu dochodów pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, ponieważ podmioty korzystające z tych zezwoleń do końca stycznia każdego roku składają
informacje o ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim i dopiero na tej podstawie dokonuje się
obliczenia wysokości tej opłaty na dany rok, który stanowi dochód funduszu.

Obecnie po dokonaniu niezbędnych rozliczeń finansowych budżetu gminy środki finansowe funduszu
pozostałe z 2016 roku oraz środki finansowe po ponownym przeliczeniu opłat na 2017 rok należy dopisać
zarówno do strony dochodowej jak i strony wydatkowej „gminnego programu” na 2017 rok.

Stad wynika zmiana „Preliminarza dochodów i wydatków na realizowanie gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2017 roku”, polegająca na wprowadzeniu do
§ 7 ust. 1 właściwej wysokości łącznych dochodów, do § 7 ust.1 pkt. 1 właściwej kwoty dochodów w 2017
roku, a także do § 7 ust.1, pkt. 2. pozostałych z 2016 roku środków finansowych. Zmiany po stronie
finansowej nie skutkują koniecznością zmiany innych założeń „gminnego programu”, a w szczególnych tych
dotyczących realizacji poszczególnych celów i zadań.

Dla przejrzystości dokonano zmian polegających na przedłożeniu do uchwalenia nowego brzmienia całego
preliminarza zawartego w § 7 Gminnego Programu przyjętego Uchwałą Rady Gminy w Dwikozach w dniu
20 stycznia 2017 roku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień na swoim posiedzeniu
w dniu 9 marca 2017 roku omówiła zmiany proponowane w projekcie uchwały i jednogłośnie je zaopiniowała.

Ustalono, że mając na uwadze zapotrzebowanie lokalnego środowiska należy kontynuować realizację
zakupu materiałów i wyposażenia oraz wykonanie usług niezbędnych dla zrealizowania założonych celów
i zadań określonych w „gminnym programie” na 2017 r.
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