
UCHWAŁA NR V/25/06 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 28 grudnia 2006 r. 
        

w sprawie zmiany do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2006”. 

 
 

 Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1231  
z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

W „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2006”, stanowiącym załącznik do uchwały nr LII/405/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  
29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2006”, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w zadaniu II  
     a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
            „3) Finansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych    -          35.000,00 
                      alkoholizmem”     
     b) w  pkt 4 nowe brzmienie otrzymuje: 
        „4) Prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin zagrożonych  
           alkoholizmem:         157.800,00” 
     
 
              „Świetlica w Rogalinku         36.300,00”     
               „- utrzymanie obiektu (opał, energia)          7.800,00”
                
 

2) w zadaniu V 
 

 Inne wydatki 
 pozycja delegacje otrzymuje brzmienie: 
 „Delegacje              1.500,00” 
 
 oraz dodaje się pozycje: 
 „Opłata sądowa             1.000,00” 
 
 
 „Opłata pocztowa             1.000,00” 
 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. 

 



§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada  
na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zapewnienie 
bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, w szczególności 
dzieciom. 
 Uchwalony w grudniu ubiegłego roku „Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006” zakładał kontynuację działalności 
świetlic socjoterapeutycznych, punktów konsultacyjnych oraz wszelkich form 
profilaktycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Z uwagi na przedłużony 
okres grzewczy, w roku 2006 wykorzystane zostały środki na zakup opału w świetlicy 
socjoterapeutycznej w Rogalinku. Dla zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków  
do zajęć pozalekcyjnych należało zakupić opał, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów 
utrzymania świetlicy. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) na gminy został nałożony obowiązek uchwalenia 
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Tworzenie gminnego programu łączyło się 
ze szkoleniami i wyjazdami, co spowodowało, że środki zabezpieczone na delegacje stały się 
niewystarczające. Dodatkowo wprowadzone zostały opłaty sądowe, które również nie były 
ujęte w uchwalonym programie na rok 2006. Nie zostały również zabezpieczone środki  
na opłaty pocztowe. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie kosztów 
utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Rogalinku, zwiększenie kosztów delegacji, opłaty 
sądowe i opłaty pocztowe. 
 
 


