
UCHWAŁA NR XXX/191/08 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 26 czerwca 2008 r. 
        
w sprawie zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2008”. 

 
 
 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 XXIII/136/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2008” wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. w zadaniu II 
 
a) skreśla się pkt 2 
 
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„3) Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin 
      z problemem społecznym         -    68 500.00” 
 
2. w zadaniu III  
 
Formy realizacji 
 
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 
 „3) Finansowanie specjalistycznych szkoleń o tematyce uzależnień i przemocy  
       w rodzinie dla: członków komisji i różnych grup zawodowych           2 022,41” 
           
3. w zadaniu V 

 
Inne wydatki 
 
1. skreśla się lit. e) 
     
2. Wyrazy „w sumie 290.000” zastępuje się wyrazami 
 
„W sumie                  315.522,41”
       
   

 
 



§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. 
 
 

§ 3. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
 
 

§ 4. 
 

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 2008” zakłada kontynuację działalności  
z roku 2007. Z uwagi na uzyskaną nadwyżkę z roku 2007 w kwocie 25 522,41 zł (wykonane 
dochody – 315.097,69 zł minus wykonane wydatki - 289.575,28 zł to różnica 25.522,41 zł), 
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008” 
wymaga zmian poprzez zwiększenie środków na zadania w tymże programie na rok 2008. 
Powyższą kwotę w bieżącym roku przeznacza się na letni wypoczynek dzieci i młodzieży  
z rodzin z problem społecznym, z uwagi na często ukryty problem w rodzinie. Aby mogło 
skorzystać z wypoczynku letniego sto dzieci z terenu naszej gminy, zostało wykreślone 
zadanie dotyczące zorganizowania dwóch obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych  
i ich rodzin oraz opłata sądowa, a także zmniejszono środki na szkolenia członków komisji.  
Z chwilą pozyskania środków za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
zadania te zostaną przywrócone. 
  


