Uchwała Nr X/71/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 9 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
1
2
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356
z późn. zm.) art. 10 ust. 2, 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2012 r. poz. 124 z późń. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1119 z późn. zm.)
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:
§ 1. W uchwale Nr LVI/527/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2015
1) w załączniku nr 1 do uchwały rozdział V otrzymuje brzmienie:
„Rozdział V
Preliminarz wydatków oraz dysponenci środków
Dział

Rozdziała

851

85154
Przeciwdziałanie
Alkoholizmowi

Wysokość
środków
274 000,00 zł

Zadania

Dysponent

Dofinansowanie Świetlicy
Socjoterapeutycznej „ZATOKA” ,
prowadzenie grupy dla rodziców
oraz program redukcji szkód na
noclegowni

OPS

320 000,00 zł

Profilaktyka szkolna i
przedszkolna (np. szkolenia,
programy, warsztaty, w tym
również dożywianie dzieci
uczestniczących w zajęciach)

ZOPO

369 278,00 zł,
w tym
110 000,00
Konkursy ofert dla
organizacji
pozarządowych

Łącznie:

963 278,00 zł

Dział

Rozdział

851

85153
Przeciwdziałanie
Narkomanii

Wysokość
środków
30 000,00 zł

Pozostałe zadania, zgodnie
z planem budżetowym oraz
niniejszym programem (np.
programy profilaktyczne,
szkolenia, warsztaty, konferencje,
organizacja imprez, pikników
promujących wartości rodzinne,
prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego, prowadzenie
grupy wsparcia, dofinansowanie
terapii pogłębionej, finansowanie
opinii wydanych przez biegłych
oraz kosztów postępowania
sądowego, wynagrodzenia
GKRPA)

UM/
PPU

Zadania

Dysponent

UM/
Programy profilaktyczne,
PPU
warsztaty, szkolenia, wykłady,
konferencje, organizacja imprez
profilaktycznych, pikniki, koncerty

Biuro

Biuro

993 278,00 zł
Budżet na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r. wynosi – 993 278,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Żelazny

Problemów

,

