UCHWAŁA NR XIV.102.2019
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 12 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.1)), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr III.23.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 wprowadza się
zmiany w ten sposób, że:
1) Preliminarz planowanych wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, stanowiący rozdział 9 załącznika do uchwały
otrzymuje brzmienie:
Lp.

ZADANIE

KWOTA

1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej,
rehabilitacyjnej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich
rodzin, w tym ofiar przemocy w rodzinie

8.000,00

2

Opłaty sądowe od wniosków o orzeczenie obowiązkowego leczenia oraz opinie
biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia

1.500,00

3

Współfinansowanie zadania Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

4

Działania edukacyjne dla mieszkańców – kampanie, programy zdrowotne dla
osób uzależnionych

5.000,00

5

Programy profilaktyczne oraz działania edukacyjne i informacyjne w szkołach
w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie

5.000,00

6

Pomoc psychologiczna dla dzieci wychowujących się w rodzinach, w których
występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie

2.000,00

7

Finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin z problemami
alkoholowymi oraz zagrożonych patologią społeczną

2.200,00

8

Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego
przez dzieci i młodzież – zajęcia sportowe, wycieczki, imprezy kulturalne,
konkursy

10.000,00

9

Promowanie imprez bezalkoholowych

49.565,00

10

Doposażanie, zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów oraz
dofinansowanie remontów i adaptacji placówki leczenia uzależnień

3.000,00

11

Działania edukacyjne i informacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych

2.600,00

1) zmiany

300,00

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815
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12

Szkolenia, kursy oraz inne formy doskonalenia dla osób realizujących zadania
określone w Programie oraz zwrot kosztów podróży

600,00

13

Wynagrodzenia z tytułu posiedzeń i kontroli punktów sprzedaży dla członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki

7.300,00

14

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań
określonych w Programie, zakup specjalistycznej literatury, prasy i materiałów
informacyjnych, inne koszty

12.000,00

15

Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa
ruchu drogowego

10.000,00

RAZEM

119.065,00

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo
Jarosław Komorek
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