
UCHWAŁA NR XVII/71/07 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 6 czerwca 2007 r. 
        

w sprawie zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2007”. 

 
 

 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 147, poz. 1231 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

 W uchwale nr V/26/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 
uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2007”, wprowadza się  następujące zmiany: 
1. w zadaniu II  
    a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
        „3) Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży      
              z rodzin uzależnionych                   -               46.000,00”    
    b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
        „4) Prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem:      163.500,00” 
    c) w pkt  4  lit. b i lit. e otrzymuje brzmienie i dopisuje się tirety: 
        „b) Świetlica w Rogalinku          39 500,00     
              - doposażenie świetlicy                                                                                    5000,00” 
        „e) Świetlica w Dymaczewie Starym         22 500,00 
              - doposażenie świetlicy             3000,00” 
2. w zadaniu III  
    a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
        3) „Finansowanie specjalistycznych szkoleń o tematyce uzależnień    
              i przemocy w rodzinie dla członków komisji i osób współpracujących  -     3 000,00” 
    b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
        4) „Szkolenie handlowców                        1 000,00” 
    c) dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu: 
        5) „Szkolenie nauczycieli                           6 000,00” 
    d) dodaje się pkt 6 o następującym brzmieniu: 
        6) „Zakup literatury            1 000,00” 
3. w zadaniu IV 
    a) pkt 1 otrzymuje brzmienie i dodaje się tiret: 
        1) „Współpraca ze stowarzyszeniami propagującymi  trzeźwość                 2 100,00 
              - dofinansowanie warsztatów dla osób uzależnionych i ich rodzin                2 100,00 
                 w zakresie następującej tematyki: komunikacja małżeńska,  
                 asertywność, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie ze złością.” 
4. w zadaniu V 
    Inne wydatki 
    1. litery a, b, c, d otrzymują brzmienie: 
        a) „Wynagrodzenie członków Komisji                    35 000,00” 
        b) „Delegacje              2 500,00” 



         c) „Ubezpieczenia           1 500,00” 
         d) „Opłata pocztowa           2 000,00” 
     2. dopisuje się literę f  o następującej treści: 
          f) „Rezerwa             2 600,00” 
     3. zmienia się sumę, która otrzymuje brzmienie: 
           ----------------       

„w sumie         326 000,00” 
 
 

§ 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 2007” zakłada kontynuację działalności świetlic 
socjoterapeutycznych, punktów konsultacyjnych oraz wszelkich form profilaktycznych  
dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Z uwagi kradzież sprzętu RTV i zwrotu  
z Zakładu Ubezpieczeniowego zasadny jest zakup sprzętu do świetlicy w Rogalinku. 
Wychowawczyni ze świetlicy w Dymaczewie Starym złożyła również zapotrzebowanie  
na zakup lodówki i sprzętu gospodarstwa domowego. Dla zapewnienia dzieciom 
odpowiednich warunków do zajęć pozalekcyjnych, należy zakupić sprzęt niezbędny  
do prawidłowej działalności. Zmiany w przepisach powodują uczestnictwo w  szkoleniach  
i wyjazdach, dlatego należy zwiększyć środki na szkolenia i delegacje. Szkolenia 
handlowców i nauczycieli spowodowało wzrost opłat pocztowych z uwagi na wysyłane 
zaproszenia na szkolenia. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie kosztów 
wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin „alkoholowych”, doposażenia świetlicy  
opiekuńczo-wychowawczej w Rogalinku, Dymaczewie Starym oraz  zwiększenie kosztów 
delegacji, wynagrodzenia członków Komisji oraz opłaty pocztowej. 


