
 
                                                  Uchwała  Nr  XXVI/160/2017 
                                                  Rady  Gminy  Rozdrażew 
                                                  z dnia 27 kwietnia 2017r. 
 
 
 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  na obszarze Gminy Rozdrażew na 2017 r. 
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z  2016 r.  poz. 446 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (  Dz.U. 
z 2016 poz. 487 ze zm.)  uchwala się co następuje: 
                                                              
 
§ 1. W Gminnym  Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                 
na obszarze Gminy Rozdrażew na  2017 r. stanowiącym załącznik do uchwały                                
Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na obszarze 
Gminy Rozdrażew na 2017 punkt VIII Szczegółowego Gminny Programu Profilaktyki                       
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. otrzymuje brzmienie  
określone  w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
                                                              
§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie z  dniem  podjęcia  i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń  
w  Urzędzie  Gminy  w  Rozdrażewie  i  w   Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 

     Przewodniczący Rady Gminy  
        Artur Jakubek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie: 
 
 Zmian gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                         
na obszarze Gminy Rozdrażew na 2017 r. (pkt VIII Preliminarz wydatków) dokonuje                      
się  w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w roku 2016 ( kwota 11 015,-) 
oraz  w  wyniku wyższych niż planowano wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w roku 2017 ( kwota 5.053,- zł) . 
 
Środki te proponuje się przeznaczyć na: 
- organizację aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży                       
   oraz zajęć opiekuńczo – wychowawczych i korekcyjnych dla dzieci                -   10.650,-                                                                  
- realizacje programów profilaktycznych                                                              -     3.000,- 
- prowadzenie punktu konsultacyjnego                                                                 -     1.120,- 
- szkolenia grup zawodowych                                                                               -     1.298,- 
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione 
 
 
         Wójt Gminy  
         Mariusz Dymarski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Załącznik do uchwały 
         Rady Gminy Rozdrażew  
         Nr XXVI/160/2017  
         z dnia 27 kwietnia 2017r.  
 
VIII. PRELIMINARZ WYDATKÓW                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
1. Szkolenia grup zawodowych.     2.622,- 

                                     
2. Realizacja  programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.    5.660,- 
3. Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży  
    oraz zajęć korekcyjnych dla dzieci .                                                                     45.210,-                    
    Planowane formy realizacji: 
     -  zajęcia korekcyjne dla dzieci,  
     -  zajęcia sportowe,   
     -  wyjazdy na basen i kręgielnie,        
     -  dofinansowanie wycieczek z programem profilaktycznym,    
     -  festyny rodzinne, spektakle, koncerty, 
     -  półkolonie, kolonie dla dzieci,         
     -  rajd rowerowy, 
     -  turnieje piłkarskie.             
                                                                                                                                    
4. Opłacenie kosztów powołania biegłego w celu przeprowadzenia  
     specjalistycznych badań w przedmiocie uzależnienia.      1.700-    

 
5. Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych oraz nagród dla  
    uczestników   konkursów o tematyce przeciwalkoholowej , przemocy  
    w rodzinie i używaniu  narkotyków.        1.100,-                       
                                  
6. Wynagrodzenie członków Komisji  r.p.a  .                                          2.216,-                                                                              
 
7. Dofinansowanie  działalności: 
   - Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie.     6.400,-      
  
 8. Prowadzenie punktu konsultacyjnego                                                                  2.160,-     
                                                                                                                               --------------                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                  67.068,-                                   
 
 
 

         
      Przewodniczący Rady Gminy  

        Artur Jakubek  
 


