
Projekt 
 
z dnia  14 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXVII/266/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2020r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021r.  
poz. 1372/ i art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  /Dz.U. z 2021r. poz. 1119./  – Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r. stanowiącym  
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/266/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2021 rok,  zmienia się  Rozdział 
V- Preliminarz kosztów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2021r., który otrzymuje brzmienie  zgodne z Załącznikiem do niniejszej  Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Mariusz Migała 
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ROZDZIAŁ V - PRELIMINARZ KOSZTÓW REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 
PROFILAKTYKI  I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH NA 2021R. 
 
 

 
L.p. 

 
Z a d a n i e 

Plan 
2021 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych  od alkoholu  

5.500,- 

1. Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych dla 
uzależnionych lub członków ich rodzin oraz zakup niezbędnych materiałów 
edukacyjnych. 

5.500,- 

II. 
 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą. 

342.500,- 

1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.  210.000,- 

2. 
 
 

Prowadzenie placówki w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, 
klubów i ognisk wychowawczych. 

70.000,- 
 

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  25.500,- 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
/np. rozmowy motywujące, posiedzenia, kontrole, szkolenia i koszty dojazdu, opinie 
biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia, koszty postępowania sądowego, 
niezbędne materiały i artykuły / 

37.000,- 
 

 
II. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie  rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiana dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych  programach opiekuńczo – wychowawczych 
i socjoterapeutycznych 

 
27.000,- 

1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży stanowiących 
integralną część programów profilaktycznych, zajęć w czasie ferii, wakacji i na 
lodowisku.  

22.000,- 
 

2. Wspomaganie działań profilaktycznych opartych na konkretnych programach 
edukacyjnych i profilaktycznych, na podstawie przedłożonych projektów (np. Akcja 
„Banan”, ogólnopolskie kampanie profilaktyczne i inne ).   

 
5.000,- 

III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

60.000,- 

1. Prowadzenie Klubu Abstynenta. 60.000 

 
 

R a z e m. 
 

435.000,- 

 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia .................... 2021 r.
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Uzasadnienie 

 W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r. 
zaplanowano  m.in. zadanie pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym 
kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych. Jednakże w otwartym konkursie ofert 
ogłoszonym przez Burmistrza Głuchołaz na to zadanie nie wpłynęła żadna oferta. Parafia św. Wawrzńca, która 
do tej pory  realizowała  zadanie  zrezygnowała z prowadzenia  placówki wsparcia dziennego w formie 
opiekuńczej. W związku z tym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2021r. pozostała niewykorzystana kwota 85.000zł.  Wobec tego  planuje się część tej kwoty 
przeznaczyć na zwiększenie środków zaplanowanych na niżej wymienione zadania, które mogą zostać jeszcze 
zrealizowane do końca 2021r. tj.: 

1. dział II w zadaniu 4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zaplanowaną kwotę 
32.00 zł zwiększyć o 5.000 zł, 

2. dział II w zadaniu 1 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży stanowiących 
integralną część programów profilaktycznych, zajęć w czasie ferii, wakacji i na lodowisku -  zaplanowaną 
kwotę 12.000 zł zwiększyć o 10.000 zł, 

Pozostała kwota tj. 70.000 zł zwiększy środki planowane na ralizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
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