
Projekt

z dnia  30 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA
RADY GMINY POCZESNA

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
,poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.)

Rada  Gminy  Poczesna  uchwala:

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 
przyjętym uchwałą Nr 201/XXIV/17 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 9 lutego 2017r. wprowadza się 
następujące zmiany :w części VII : Harmonogram realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2017r. 

1)  w pkt II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej 
i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w tabeli pkt 4a otrzymuje brzmienie: 

Lp. Formy realizacji Odpowiedzialny Termin 
realizacji

Szacunkowy 
koszt

4 Pomoc psychologiczna 
i socjoterapeutyczna dla dzieci                
z rodzin z problemem alkoholowym 
w:

a świetlicach środowiskowych 
w Bargłach, Brzezinach Nowych, 
Słowiku,

Dyrektor GCKIiR cały rok 77.000,00 zł.

2) w pkt II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej 
i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w tabeli pkt 4c otrzymuje brzmienie: 

Lp. Formy realizacji Odpowiedzialny Termin 
realizacji

Szacunkowy 
koszt

4 Pomoc psychologiczna 
i socjoterapeutyczna dla dzieci              
z rodzin z problemem alkoholowym 
w:

c dostarczanie pomocy żywnościowej 
dla najuboższych
w tym dotkniętych problemami 
alkoholowymi,

Kierownik GOPS cały rok 13.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE

Do zadań rekomendowanych do realizacji w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych należy min. pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z

problemem alkoholowym, która na terenie naszej gminy odbywa się min. w świetlicach środowiskowych w

Bargłach, Brzezinach Nowych i Słowiku, działających pod pieczą GCKIiR w Poczesnej.

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem utrzymania tych świetlic, gdzie udzielana jest pomoc

rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz pomoc psychospołeczna i prawna, proponujemy

dokonanie zmian w uchwale Nr 201/XXIV/17 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 9 lutego 2017r w sposób

następujący;

- w tabeli II 4a pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

w świetlicach środowiskowych w Bargłach, Brzezinach Nowych, Słowiku: zwiększyć środki finansowe z

70.000,00 zł. na 77.000,00 zł.

- w tabeli II 4c pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

w dostarczanie pomocy żywnościowej dla najuboższych w tym dotkniętych problemami alkoholowymi,

zmniejszyć środki finansowe z 20. 000,00 zł. na 13. 000,00 zł.
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