
UCHWAŁA NR VII.52.2019
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały Nr II.14.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia  2018 r. w sprawie  
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.1)) oraz na podstawie  
art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. 
zm.2)) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506)  Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II.14.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 6 grudnia  2018 r. w sprawie  uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część 
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych wprowadza się następującą zmianę:

1) Załącznik Nr 2 - Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych otrzymuje brzmienie jak, załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy

Magdalena Łambucka

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 oraz z 2019 r. poz. 730.
2) Zmiany tekstu jedolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, 2192, 2245, 2354 i 2529 

oraz z 2019 r. poz. 271, 730 i 752.
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Załącznik

do uchwały Nr VII.52.2019

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

P R E L I M I N A R Z

wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2019 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

1. Wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane:                          -         23.500,00 zł

wynagrodzenia członków komisji, terapeutów,

socjoterapeutów, biegłego, za przeprowadzone wywiady

środowiskowe,

2. Opłacanie pobytu na obozach, koloniach, feriach,                         -         16.100,00 zł              

opłacanie programów profilaktycznych, spektakli, zakup

znaczków  pocztowych, wyrób pieczątek, finansowanie

pobytu ofiar przemocy w ośrodkach wsparcia,

interwencji kryzysowej, dofinansowanie zadań ośrodka

zatrudnienia socjalnego, centrum integracji społecznej,

wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,

3. Finansowanie kosztów szkoleń,  kursów,  członków komisji,         -            500,00 zł

4. Opłata kosztów sądowych,                                                               -            300,00 zł

5. Zwrot za podróże służbowe członków  komisji,                              -            300,00 zł 

6. Zakup materiałów biurowych, broszur, poradników, zakup            -            300,00 zł  

sprzętu do świetlic socjoterapeutycznych, akcesoriów

komputerowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego

___________________________________________________________________________

             R a z e m                                                                                              41.000,00 zł
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