UCHWAŁA NR XIV/92/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 24 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski na 2016 rok
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) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) i art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca
2005 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 437), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
Lp.

Nazwa zadania

planowany
koszt
realizacji
w zł

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1

Koszty utrzymania pracowników świetlicy opiekuńczo - wychowawczej:

77.200,00

2

Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

30.130,00

- wynagrodzenia za pracę w Punkcie Konsultacyjnym
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8.400,00
18.130,00

- wynagrodzenie psychologa

3.600,00

3

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonie, biwaki, zimowiska,
realizujące program profilaktyczny) - świetlica opiekuńczo - wychowawcza

5.000,00

4

Zakup materiałów profilaktycznych (książki, poradniki, filmy, prenumerata czasopism
i publikacji); nagrody dla uczestników konkursów o tematyce p/alkoholowej; zakup
sprzętu sportowego; inne zakupy dotyczące profilaktyki p/alkoholoweji, w tym:

5.000,00

- nagrody

1.000,00

5

Zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych,
materiałów do zajęć profilaktyczno - wychowawczych oraz plastyczno - technicznych,
artykułów sportowych i gier planszowych dla świetlicy opiekuńczo - wychowawczej

600,00

6

Zakup usług pozostałych, w tym: działalność edukacyjna, realizacja programów
profilaktycznych, konkursy, wspieranie imprez rozrywkowo - sportowo - rekreacyjnych,
propagujących zdrowy styl życia; usługi transportowe i inne dotyczące profilaktyki
p/alkoholowej

7

Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - zakup kart telefonicznych dla
wychowawcy w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej

8

Dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej

5.500,00

9

Koszty opinii biegłych i opłat sądowych

1.500,00

10

Podróże służbowe krajowe

11

Szkolenia dla członków M-GKRPA

12

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały profilaktyczne, nagrody dla
uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii

500,00

13

Zakup usług pozostałych, w tym: programy profilaktyczne, organizacja imprez
i konkursów, warsztaty

1.500,00

36.062,00

200,00

200,00
1.000,00

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

RAZEM:

164.392,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Halina Karmowska
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