
UCHWAŁA NR VII/72/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 25 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych" na terenie Gminy Dobrzyca na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W preliminarzu stanowiącym załącznik do uchwały nr III/25/2018 Rady Miejskiej Gminy 
Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2019 r." w związku ze zwiększonymi 
wpływami za 2019 r. zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypoczynek 
letni dla dzieci, w tym: 4.000,00 zł na zakupy, 4.000,00 zł na usługi, 2.000,00 zł na umowy.

2. Preliminarz przychodów i wydatków stanowiący integralną część "Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2019 r." po zmianach 
dokonanych w planie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

1) Zm. z 2018 r. i 2244, z 2019 r. poz. 730 oraz z MP r. Nr 2018, poz. 159 i Nr 2019, poz. 141
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Załącznik do uchwały Nr VII/72/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 25 czerwca 2019 r.

PRELIMINARZ
potrzeb finansowych na rok 2019 niezbędnych do realizacji "Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Dobrzyca na 2019 r."

 PRZYCHODY:

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 PLAN: 65.012,00 zł

 NADWYŻKA ŚRODKÓW z 2018 r.: 14.400,00 zł

 ZWIĘKSZONE WPŁYWY z 2019 r.: 10.000,00 zł

————————————————————————

RAZEM: 89.412,00 zł

Lp. Potrzeby finansowe na rok 2019 wynikające z "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii"

Wysokość kwoty 
przewidywanej na 
realizację zadania

1. WYNAGRODZENIA 
OSOBOWE

wynagrodzenie osobowe pracownika
31.000,00 zł

2. DODATKOWE 
WYNAGRODZENIE

dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.300,00 zł

3. ZUS składki na ubezpieczenia społeczne 5.700,00 zł
4. FUNDUSZ PRACY składki na Fundusz Pracy 820,00 zł
5. UMOWY ZLECENIA - dyżury psychologa w P.K.

- dyżury prawnika w P.K.
- realizacja i koordynowanie Gminnego Programu PiRPA
- prace GKRPA
- badania osób uzależnionych w celu przymuszenia ich do 
podjęcia leczenia odwykowego

17.000,00 zł
+ 2.000,00 zł

------------------
19.000,00 zł

6. NARKOMANIA
- odrębny program 
narkomanii

- materiały dydaktyczne, prelekcje filmowe, kampanie, szkolenia, 
warsztaty,
- spotkania profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli ze 
specjalistami 2.000,00 zł

7. USŁUGI - spotkania profilaktyczne dla uczniów
- szkolenia kadry medycznej, sprzedawców
- szkolenia członków GKRPA, nauczycieli, pracowników GOPS, 
pedagoga, realizatorów szkolnych programów profilaktycznych, 
innych
- opłaty za dowóz dzieci na spotkania
- wyjazdy integracyjne itp.
- kolonie/półkolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych
- opłaty za świetlicę dla uczniów dojeżdżających do szkół 
pleszewskich
- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych
- naprawy sprzętu, urządzeń, mebli

10.300,00 zł
 4.400,00 zł
14.700,00 zł

+ 4.000,00 zł
------------------

18.700,00 zł
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8. TELEFON 
STACJONARNY

- opłaty za telefon w P.K. i świetlicy środowiskowej świadczonych 
w stacjonarnej sieci telefonicznej
- opłaty za internet i tel. komórkowy 500,00 zł

9. ODPISY NA 
ŚWIADCZENIA 
SOCJALNE

świadczenia socjalne

615,00 zł
10. ZAKUPY - papier, materiały biurowe do świetlicy i P.K.

- pomoce dydaktyczne: plakaty, gry, art. do drukarek, sprzęt
- niezbędne części do komputerów, ksera (tusz, toner), itp.
- art. spożywcze na świetlicę
- środki czystości

3.100,00 zł
4.000,00 zł
7.100,00 zł

11. RÓŻNE - ubezpieczenie komputerów w świetlicy środowiskowej
- opłaty i składki

12. SZKOLENIA 
PRACOWNIKA

szkolenia pełnomocnika i koordynatora Gminnego Programu 
PiRPA 1.177,00 zł

13. PODRÓŻE 
SŁUŻBOWE

- delegacje
500,00 zł

RAZEM: 89.412,00 zł

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

-- 

-- 
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