
UCHWAŁA NR XXII/126/07 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 listopada 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 2007 r. Nr 70, poz. 473 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”, zmienionej uchwałą 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”, wprowadza się  następujące zmiany: 
 
1. w zadaniu I 
 
    a) w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:  

 
       „d) kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii   -     3 000,00 
             w przedmiocie uzależnienia” 
     
    b) w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie: 
 
       „e) kierowanie na badanie przez lekarza psychiatrę w celu    -     3 000,00 
  wydania opinii w przedmiocie uzależnienia” 
 
2. w zadaniu II 
 
    a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 
       „3) Finansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych  
             alkoholizmem                  45 500,00 
 
    b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 
        „4) Prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem:          155.500”   
     
     c) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 
        „b) Świetlica w Rogalinku              31 500”     
 
     d) w pkt 4 lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie      
 
          „- utrzymanie obiektu (opał, energia, koszty użyczenia lokalu)           2.500” 



      e) w pkt 4 lit. b tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 
 
 „- sprzątanie i dozór obiektu               7.500” 
                
3. w zadaniu III  
    Formy realizacji 
 
     a) skreśla się pkt 2  
 
     b) pkt 6 otrzymuje brzmienie 
 
         „6) Zakup literatury                  900” 
 
      c) dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
 
          „7) Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w formie spektakli        3.500”
             
4. w zadaniu V 

 
    1. Inne wydatki 
 
         lit. f  otrzymuje brzmienie: 

f) „Wyposażenie lokalu Gminnej Komisji Rozwiązywania                     5.800 
   Problemów Alkoholowych: szafa , artykuły biurowe, komputer”   

       
 

§ 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” oraz jego zmiana z dnia 6 czerwca 
2007 r. zakładająca kontynuację działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, punktów 
konsultacyjnych oraz wszelkich form profilaktycznych dla osób uzależnionych  
i współuzależnionych wymaga dalszych zmian poprzez przesunięcia środków na nowe 
zadania. Z dniem 1 września 2007 r. zmieniła się siedziba świetlicy  
opiekuńczo-wychowawczej w Rogalinku, która została przeniesiona do Szkoły Podstawowej 
w Rogalinku, co spowodowało zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu. W bieżącym roku 
zwiększyła się liczba osób skierowanych do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia, co spowodowało zwiększenie kosztów. Potrzeba edukacji w zakresie 
programów profilaktycznych z uwagi na posiadanie zaoszczędzonych środków z kosztów 
utrzymania świetlicy w Rogalinku, daje możliwość wprowadzenia do programu działań 
profilaktycznych w formie spektakli. Ponadto z uwagi na brak możliwości odbywania 
posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pomieszczeniach 
Urzędu Miejskiego w Mosinie, mają one miejsce w Mosińskim Ośrodku Kultury  
przy ul. Dworcowej 4, co spowodowało konieczność zakupu wyposażenia pomieszczenia 
oraz niezbędnych materiałów biurowych do prawidłowego funkcjonowania tej komisji.  
W związku z powyższym dokonano przesunięć w ramach posiadanych środków.  


