
Uchwa a Nr  8/6/II/10

Rady Miejskiej w I owej

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów
alkoholowych dla gminy I owa na 2011 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 n. zm. 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 n. zm. 2) uchwala si , co nast puje:

§ 1. W uchwale Nr 372/5/XLII/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy I owa
na 2011 rok za cznik nr 1 do uchwa y – Ramowy preliminarz wydatków Gminnej Komisji
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. – otrzymuje brzmienie zgodne z
za cznikiem 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

Józef Brzezicki

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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

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, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr
127, poz. 857.



Za cznik
do uchwa y Rady Miejskiej w I owej
Nr  8/6/II/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011R.

(rozdz. 85154)

lp Tre Plan 2011

1. Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 1 631,00

2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 34 686,00

a pe nienie dy uru przez psychologa i wiadczenie us ug specjalistycznych
dla uzale nionych i ich rodzin (200z /m-cznie) 2 000,00

b  opinie psychologiczne, oraz konsultacje dla uzale nionych (130z /osoby) 2 000,00

c
wynagrodzenie osób realizuj cych programy profilaktyczne dla dzieci i

odzie y w szko ach oraz przeprowadzaj cych kampanie przeciw
uzale nieniom

1 500,00

d  wynagrodzenie Przewodnicz cej Komisji RPA (900z ) i cz onków Komisji
(102,20z ) x 3 cz onków kom. 14 786,00

e  umowa zlecenie z koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeutycznej
Konin aga ski 3 600,00

f umowa zlecenie z koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeutycznej
Czerna 3 600,00

g  umowa zlecenie z koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeutycznej
Borowe 3 600,00

h  umowa zlecenie z koordynatorem pracy w wietlicy socjoterapeutycznej
Czy ówek 3 600,00

3. ZAKUP MATERIA ÓW I WYPOSA ENIA 7 300,00
a  materia y biurowe do punktu konsultacyjnego 300,00
b toner do drukarki 200,00
c rodki czysto ci 400,00

wietlica BOROWE- 100 z
wietlica KONIN AG.- 100 z
wietlica CZERNA- 100 z
wietlica CZY ÓWEK- 100 z

d wyposa enie wietlic (drobny sprz t) 800,00
wietlica BOROWE- 200 z
wietlica KONIN AG.- 200 z
wietlica CZERNA- 200 z
wietlica CZY ÓWEK- 200 z

e  artyku y szkolne 1 000,00
wietlica BOROWE-250 z
wietlica KONIN AG.- 250 z
wietlica CZERNA- 250 z
wietlica CZY ÓWEK- 250 z

f  gry planszowe, pi ki, art..plastyczne itd.. 400,00
wietlica BOROWE- 100 z
wietlica KONIN AG.- 100 z
wietlica CZERNA-100 z
wietlica CZY ÓWEK- 100 z



g 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

Mittyng AA- 500 z

h papier do ksero i drukarki 300,00

komisja RPA- 100 z
wietlica BOROWE- 50 z
wietlica KONIN AG.-50 z
wietlica CZERNA- 50 z
wietlica CZY ÓWEK- 50 z

4. ZAKUP US UG POZOSTA YCH 6 660,00

a.
szkolenie osób zaanga owanych w gminny program w tym: cz onkowie
komisji; przewodnicz ca komisji, pedagodzy szkolni; sprzedawcy;
pracownicy OPS; wychowawcy wietlicy;

1 000,00

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

1 500,00

c. PROFIL- terapia uzale nie  (dy ur instruktora terapii uzale nie  1 raz w
tygodniu 3h) 4 100,00

d. us ugi pocztowe 60,00

5. Zakup us ug dost pu do sieci Internet 700,00

6. Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00

a  opinie psychiatryczne 2 000,00

7.
Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 1 100,00

a  rozmowy telefoniczne 1 100,00

8. KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO 500,00

a  OP ATA S DOWA 500,00

9.
DOTACJA CELOWA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZNYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIA AJ CYCH W CELU
OSI GNI CIA ZYSKU

22 160,00

a
Utrzymanie biura Komisji RPA (o wietlenie, ogrzanie, remonty,
konserwacje) 2 400,00

b Realizacja projektu Ro niemy i yjemy w trze wo ci” 19 760,00
prowadzenie wietlicy wsparcia dziennego dla dzieci wieku szkolnym-
wynagrodzenia koordynatora i opiekuna dzieci;(2 etaty) 12 760,00
 -utrzymanie pomieszcze wietlicy (ogrzewanie, media, sprz tanie ,
konserwacja, naprawy, doposa enie, materia y szkolne) 6 000,00
 utrzymanie Klubu Abstynenta i grup AA (czynsz za wynajem i media) 1 000,00

OGÓ EM 76 737,00


