
Uchwa a Nr 135/5/XIV/08

Rady Miejskiej w I owej

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie zmiany programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla
gminy I owa na 2008 rok.

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó niejszymi zmianami 1) oraz art. 41

ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982 roku o wychowaniu w trze wo ci i
przeciwdzia aniu  alkoholizmowi  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2007  roku  nr  70,  poz.  473  z
pó niejszymi zmianami 2), Rada Miejska w I owej uchwala, co nast puje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w I owej Nr 113/5/XII/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie
przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy

owa na 2008 rok wprowadza si  nast puj ce zmiany:
1) za cznik nr 1 do uchwa y – Ramowy preliminarz wydatków Gminnej Komisji

Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. otrzymuje brzmienie zgodne
z za cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa y;

2) w za czniku nr 2 Priorytet III otrzymuje brzmienie zgodne z za cznikiem nr 2 do
niniejszej uchwa y.

§ 2. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 3. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy Rady
Miros aw Wdowiak

1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173 poz. 1218.

2  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115 poz. 793 i Nr 176
poz. 1238)



Za cznik nr 1
do uchwa y Rady Miejskiej w I owej
Nr135/5/XIV/08
z dnia 27.03.2008r.

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWI ZYWANIA PRO-
BLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 R.

LP WYSZCZEGÓLNIENIE kwota

1. Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 3 000,00

2. Sk adki na Fundusz Pracy 500,00

3. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 54 500,00

a

pe nienie dy uru przez psychologa i wiadczenie us ug specjali-
stycznych dla uzale nionych i ich rodzin (200z /m-cznie) 2 400,00

b  opinie psychologiczne, oraz konsultacje dla uzale nionych
(130z /osoby) 2 600,00

 c
wynagrodzenie osób realizuj cych programy profilaktyczne dla dzie-
ci i m odzie y w szko ach oraz przeprowadzaj cych kampanie prze-
ciw uzale nieniom

1 500,00

 d  wynagrodzenie Przewodn. Komisji RPA (800z ) i cz onków Komisji
(101,20z )x3cz onków kom. 13 550,00

 e  umowa zlecenie z koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeu-
tycznej WCPR I owa 8 250,00

 f  umowa zlecenie z koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeu-
tycznej Konin aga ski 7 200,00

g umowa zlecenie z koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeu-
tycznej Czerna 7 200,00

h  umowa zlecenie z koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeu-
tycznej Borowe 7 200,00

i  umowa zlecenie z opiekunem do dzieci na wietlicy socjoterapeu-
tycznej WCPR I owa 3 600,00

j umowa zlecenie z opiekunami na pó kolonii WCPR I owa 1 000,00

4. PODRÓ E S BOWE KRAJOWE 500,00

5. ZAKUP MATERIA ÓW I WYPOSA ENIA 12 900,00
a materia y biurowe do punktu konsultacyjnego 200,00
b ksi ki i czasopisma fachowe 1 800,00

WCPR I owa – 900 z
wietlica BOROWE- 300 z
wietlica KONIN AG.- 300 z
wietlica CZERNA- 300 z

c artyku y szkolne 3 400,00



WCPR I owa - 1.000 z
wietlica BOROWE- 800 z
wietlica KONIN AG.- 800 z
wietlica CZERNA- 800 z

d gry planszowe, pi ki itd.. 3 600,00
WCPR I owa - 900 z
wietlica BOROWE- 900 z
wietlica KONIN AG.- 900 z
wietlica CZERNA- 900 z

e materia y do realizacji imprez profilaktycznych dla dzieci i doros ych 3 900,00

Zachowaj trze wy umys - 2.400 z

Maraton trze wo ci- 1.000 z
Mityng AA- 500 z

6. Zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego
i urz dze  kserograficznych 500,00

a papier do ksero i drukarki 500,00

komisja RPA- 100 z
WCPR I owa - 100 z
wietlica BOROWE- 100 z
wietlica KONIN AG.- 100 z
wietlica CZERNA- 100 z

7. ZAKUP US UG POZOSTA YCH 12 500,00
a organizacja pó kolonii: 8 000,00

WCPR I owa- 2000 z
Szczepanów -3.000 z
Konin aga ski - 3.000 z

b
szkolenie osób zaanga owanych w gminny program w tym: cz on-
kowie komisji; pedagodzy szkolni; sprzedawcy; pracownicy OPS;
wychowawcy wietlicy;

640,00

d

realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i m odzie y(teatry
profilaktyczne, kampanie przeciwalkoholowe, programy zwalczaj ce
narkomani  i inne uzale nienia realizowane w szko ach na terenie
gminy I owa)

2 000,00

e
 indywidualne i grupowe sesje psychoterapii dla osób uzale nionych
od alkoholu i rodków psychoaktywnych (umowa z "PROFIL")-
30z /osoba

1 800,00

g us ugi pocztowe 60,00

8. Zakup us ug dost pu do sieci internet 700,00

9. Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 600,00

a opinie psychiatryczne 2 600,00
10
.

Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii sta-
cjonarnej 1 300,00

a rozmowy telefoniczne 1 300,00

11
. Ró ne op aty i sk adki 2 000,00



a Op ata s dowa 2 000,00

12
. Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 22 562,00

a Budowa placu zabaw na terenie miasta 22 562,00

13
.

DOTACJA CELOWA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZNYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIA AJ CYCH W
CELU OSI GNI CIA ZYSKU

13 300,00

a
 utrzymanie pomieszcze wietlicy socjoterapeutycznej, Klubu Abs-
tynenta i biura Gminnej Komisji RPA (o wietlenie, ogrzanie, remon-
ty, konserwacje)

6 300,00

b Organizacja specjalistycznych pó kolonii dla rodzin dysfunkcyjnych 7 000,00

OGÓ EM 126 862,00

Za cznik nr 2
do uchwa y Rady Miejskiej w I owej
Nr135/5/XIV/08
z dnia 27.03.2008r.

Priorytet III



Zmniejszenie ilo ci i dolegliwo ci alkoholowych zaburze ycia rodzinnego

Beneficjenci: spo eczno  lokalna

Cel Dzia anie
N
r

Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie Realizatorzy

1 zwi kszanie skuteczno ci
interwencji prawno -
administracyjnych wobec
przemocy i innych zaburze
funkcjonowania rodziny,
powodowanych przez picie
alkoholu poprzez: poradnictwo
rodzinne, tworzenie lokalnej
sieci przeciwdzia aniu przemocy
w rodzinie

1.1

1.2

1.3

1.4

Kierowanie wniosków do S du
Rejonowego o leczenie
odwykowe
kierowanie wniosków do
Komisji RPA o podj cie dzia
w celu eliminowania
szkodliwego picia alkoholu
stworzenie mo liwo ci pomocy
w przypadkach przemocy w
rodzinie,

przeszkolenie cz onka komisji
RPA, pracownika OPS-u ds.
przeciwdzia ania przemocy w
rodzinie

Przewodnicz ca Komisji RPA

Policja
OPS

dy ur pe nomocnika,
dy ur specjalisty ds.
przeciwdzia ania przemocy w
rodzinie

pe nomocnik,

2 zwi kszanie dost pno ci i
skuteczno ci zorganizowanych
form pomocy psychologicznej
dla dzieci z rodzin
alkoholowych oraz doros ych
cz onków tych rodzin

2.1 Dy ury psychologa psycholog

3 Wspieranie dzia alno ci
rodków integracji spo ecznej

dzia aj cych na wsi

3.1 Szkolenie pracowników
rodków integracji spo ecznej

dzia aj cych  na wsi

pe nomocnik

4 Tworzenie miejsc wspólnych
zabaw przeznaczonych dla
rodzin, dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych.

4.1 Zbudowanie placu zabaw na
terenie miasta I owa

pe nomocnik

Wska niki oceny osi gni cia celów Priorytetu III
ilo  wniosków skierowanych do s du przymusowe  leczenie
ilo  wniosków skierowanych do KRPA
ilo  osób, które podj y leczenie
ilo  osób zg aszaj cych si  na dy ur pe nomocnika
ilo  osób zg aszaj cych si  na dy ur specjalisty od przeciwdzia ania przemocy
ilo  osób korzystaj cych z zaj  o rodków integracji spo ecznej


