
UCHWAŁA NR XXXV/297/18 

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH  

z dnia 27 marca 2018 roku  

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/282/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice  na rok  2018  
 
 Na podstawie art. 4ˡ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu                             
w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.1) Rada 
Miejska w Bobolicach uchwala co następuje: 
 
   § 1. W Uchwale Nr XXXII/282/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia  2017 r.                     
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                    
w Gminie Bobolice na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany w załączniku do niniejszej uchwały: 
Rozdział III otrzymuje brzmienie: 
„III. Zadania w zakresie profilaktyki i  rozwi ązywania problemów alkoholowych oraz  integracji 
społecznej osób uzależnionych od alkoholu. 
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu 

L.p. Rodzaj  zadania Partnerzy  
w realizacji zadania  

Kwota 
zabezpieczona 

w budżecie                       
(zł) 

1 Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu  
i współuzależnionymi, w tym: 
− prowadzenie klubu abstynenta, 
− punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych,  
− działania związane z leczeniem, rehabilitacją                          

i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie 
skutkom następstw nadużywania alkoholu  

Organizacje 
pozarządowe 

24.900,00 
 

 

2 Organizacja i promocja zdrowego stylu życia, w tym 
organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych oraz 
działania związane z reintegracją społeczności lokalnej  
z osobami uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym 
skutkom następstw nadużywania alkoholu 

Organizacje 
pozarządowe 

3.500,00 

3 Opłaty za badania i wydawanie opinii przez biegłych                     
w celu ustalenia stopnia uzależnienia i rodzaju 
proponowanego leczenia oraz pozostałe koszty związane     
z egzekucją opłat 

GKRPA, MGOPS 2.880,00 
 

4 Opłata sądowa od wniesionego wniosku GKRPA, MGOPS 600,00 

2. Udzielenie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy  psychospołecznej i 
prawnej,  w  a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

1 Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie 
punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej 

Organizacje 
pozarządowe 

12.000,00 

                                                           
1
 Dz. U. z 2017 r. poz.2245, 2439, z 2018 r. poz. 310. 



 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 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 

1 Wypoczynek letni i zimowy połączony z programem 
profilaktycznym i psychoedukacyjnym dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych 

MGOK, MGBP, 
MGOPS, Organizacje 
pozarządowe 

6.000,00 

2 Realizacja działań profilaktycznych w szkołach 
podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych  

Placówki oświatowe, 
MGOPS, GKRPA 

 1.600,00 

3 Realizacja kampanii i akcji organizowanych na szczeblu 
krajowym i gminnym 

Placówki oświatowe, 
MGOPS, GKRPA, 
UM, Rady Sołeckie 

 4.000,00 
 

4 Dofinansowanie instytucji i organizacji prowadzących 
działalność na rzecz profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w tym: 
-wynagrodzenie pracowników świetlic wiejskich – 
59.600,00 wraz z pochodnymi, 
- place zabaw:  22.000,00 UM  

MGOK, MGBP, Rady 
Sołeckie,  MGOPS, 
UM  

85.670,00 
 

5 Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych GKRPA, MGOPS  500,00 

4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych 

1 Udostępnienie  lokalu w celu realizacji zadań z zakresu 
rozwiązywania problemów alkoholowych 

UM, Stowarzyszenie 
Klub Abstynenta 
„Przymierze” 

w ramach 
środków 
własnych UM 

2 Szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje, itp. w tym koszty 
udziału i dojazdy  

wszyscy wymienieni 
partnerzy 

3.600,00 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy 
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 

1 Kontrole punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych             
w zakresie przestrzegania  ustawy o wychowaniu                  
w trzeźwości i prawa lokalnego 

GKRPA 250,00 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej  

1 Klub Integracji Społecznej „Skrzydła”  MGOPS, UM 1.000,00 

7. Finansowanie wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  

1 Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z 
pochodnymi 

MGOPS 28.500,00 
 

2 Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza Bobolic ds. 
Uzależnień wraz z pochodnymi  

UM 5.000,00 

3 Inne wydatki (np. materiały biurowe) MGOPS 500,00 

 
 Zakres zadań może być zweryfikowany ze względu na wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na  ich realizację”.  



 
 
   § 2. W pozostałej części Uchwała pozostaje bez zmian. 
 
   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic. 
 
   § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZ ĄCY RADY MIEJSKIEJ 

Marek Golas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Uzasadnienie  

 Po przeanalizowaniu złożonych przez partnerów wniosków o dofinansowanie projektów 

profilaktycznych oraz stanu wykorzystania środków finansowych przewidzianych na realizację zadań 

uznano za zasadne wprowadzenie propozycji zmian przesunięcia niewykorzystanych środków między 

zadaniami. Kwota przeznaczona na realizację całego programu nie ulega  zmianie.   


