
Uchwała Nr 23/5/IV/06
Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 29 grudnia 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki
 i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia  26 października  1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity 
Dz.U. z 2002r. nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami),   uchwala się co 
następuje:

§  1. W uchwale  Nr  260/4/XXXIII/05  Rady  Miejskiej  w  Iłowej  z  dnia   29 
grudnia 2005r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  na  2006r.,  załącznik  nr  1  otrzymuje  brzmienie 
określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH NA 2006R.

LP WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po 
zmianach

1. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 32 520,00

 
a) pełnienie dyzuru przez psychologa i świadczenie usług specjalistycznych dla 
uzależnionych i ich rodzin (200zł/m-cznie) 2 400,00

 b) opinie psychologiczne, oraz konsultacje dla uzależnionych (130zł/osoby) 2 600,00

 
c) wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w 
szkołach oraz przeprowadzających kampanie przeciw uzależnieniom 3 100,00

 d) wynagrodzenie Przewodn. Komisji RPA (892,32zł) i członków Komisji (101,20zł) 13 620,00
 e) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w swietlicy socjoterapeutycznej 6 000,00
 d) umowa zlecenie z opiekunem do dzieci na świetlicy socjoterapeutycznej 4 800,00
   
2. PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00
   
3. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9 280,00
 a) materiały biurowe do punktu konsultacyjnego 200,00
 b) ksiązki i czasopisma fachowe 200,00
 c) materiały do realizacji programów profilaktycznych 2 910,00
 d) paliwo dla Policji 2 000,00
 e) materiały do realizacji imprez profilaktycznych dla dzieci i dorosłych 470,00
 f) doposażenie Klubu ABSTYNENTA 1 000,00
 g) zakup komputera do biura GKRPA 2 500,00
   
4. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 41 147,00
 a) specjalistyczne kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych  
 w tym:         - wypoczynek dzieci  z Konina Żagańskiego 0,00
                    - wypocvzynek dzieci ze Szczepanowa 3 000,00
 b) szkolenie osób zaangażowanych w gminny program 2 000,00
 c) rozmowy telefoniczne 980,00
 d) opinie psychiatryczne 2 840,00

 

e) realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (teatry profilaktyczne, 
kampanie przeciwalkoholowe, programy zwalczające narkomanię i inne uzaleznienia 
realizowane w szkołach na terenie gminy Iłowa) 1 500,00

 
f) indywidualne i grupowe sesje psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i 
środków psychoaktywnych (umowa z "PROFIL")-30zł/osoba 4 000,00

 g) bieżąca działalność Klubu Abstynenta - szkolenia 300,00
 h) wypoczynek zimowy (zimowisko) 24 980,00
 i) usługa transportowa (przewóz dzieci na basen) 1 500,00
 j) inne (opłaty pocztowe) 47,00

5. Różne OPŁATY I SKŁADKI 480,00
 A) OPŁATA SADOWA 480,00
   

5.
DOTACJA CELOWA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZNYCH DO SEKTORA 
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU 25 200,00

 
a) utrzymanie pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej, Klubu Abstynenta i biura 
Komisji RPA (oświetlenie, ogrzanie, remonty, konserwacje) 6 300,00

 b) artykuły szkolne do świetlicy socjoterapeutycznej 900,00
 c) specjalistyczne kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych 11 000,00
 d) wypoczynek letni i zimowy dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej 7 000,00

OGÓŁEM 109 127,00

 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 109 127,00


