
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia  Nr 108/2013 

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 
z dnia 5 listopada 2013 r. 

 
 

Projekt  
 

UCHWAŁA NR/   /2013 
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  

z dnia    2013 

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2013 rok 

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi / Dz. U. z 2012r.  poz.1356 ze zm./, Rada Gminy 

uchwala: 

§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 ustalony Uchwałą         
nr XXXVIII/164/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2013r  zmienia  się w ten sposób,      
że załącznik nr 1 do tego programu „Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  na rok 2013” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Roman Biegajski  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr    /2013                                   
 Rady Gminy Nowe Miasto z/s w Mszanowie  

z dnia ...........  2013 r. 
 

Projekt 
Plan  finansowym 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
na rok 2013 

 
Lp.  

 
Realizacja zadań  

Planowane 
wydatki  

1. Pokrycie  kosztów sądowych w związku z skierowaniem na leczenie  
odwykowe oraz kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu 

 
  400,- 

2. Zakup dla Przychodni Uzależnień materiałów informacyjno - edukacyjnych 
do prowadzenia zajęć z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi DDA 

 
300,- 

3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych  oraz ofiar przemocy domowej w ramach terapii 
indywidualnej i rodzinnej. 

 
2.160,- 

 

4 Pokrycie kosztów  wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia 
opiekuńczo- wychowawcze  (40 tyg. x 2 godz. x 9 grup x 25zł)     

 
    16.500,- 

5.  Zakup pomocy, materiałów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć 
opiekuńczo- wychowawczych (100zł x 9 grup) 

 
900,- 

6 Sfinansowanie dożywiania w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych  
( 136 dzieci x 40 tyg. x 1,30zł) 

 
7.060,- 

7 Prowadzenie działalności edukacyjno-informatycznej skierowanej do rodzin  
i społeczności lokalnej  

               
     14.000,- 

8. Organizacja szkoleń dla osób pracujących z osobami uzależnionymi, 
współuzależnionymi i ofiarami przemocy 

     0,-                
      

9. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w formie dofinansowania pobytu           
w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej z hotelami 

300,- 

10 Realizacja na terenie szkól programów profilaktycznych i zajęć 
profilaktycznych i edukacyjnych  

3.700,- 
 

11 Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla 
rodziców ( np. pogadanki, prelekcje )  

300,- 

12 
 

Wspieranie działań polegających na organizowaniu lokalnych imprez 
profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym, kulturalnym  dla 
dzieci i młodzieży. ( np. biwaki, wycieczki, imprezy środowiskowe. itp.)  

 
     6.000,-                

     

13 
 

Wspomaganie programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych 
przez organizacje pozarządowe i osoby fizyczne poprzez organizacja 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ( kolonie, obozy profilaktyczne) 

        
  8.000,-                                                                                                                 

   

14 Dofinansowanie  Grupy AA „REUNION” w Nowym Mieście Lubawskim       
i innych grup wsparcia działających na rzecz osób uzależnionych                     
i współuzależnionych 

     1.600,-                       

15 Kontrola przestrzegania zasad sprzedaży i zakazu reklamy napojów 
alkoholowych prowadzona przez członków GKRPA 

540,- 

16 Wynagrodzenie członków GKRPA w formie ryczałtu przysługującego za 
udział w posiedzeniu komisji zgodnie z Programem  

5.940,- 

17 Szkolenia członków GKRPA oraz osób pracujących z osobami 
uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy  

      0,-                                                       

18 Pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia ,itp.       300,-            

 RAZEM 68.000,- 



 


