
Uchwała Nr XXIII/137/12
Rady Miasta Dynów z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w  sprawie  zmiany  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2012 rok dla Miasta Dynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy 
z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Miasta Dynów uchwala, 
co następuje:

§ 1

Ulega  zmianie  w  rozdziale  IV  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2012 rok  dla  Miasta  Dynów pkt.  4  –  Preliminarz  kosztów 
związanych z realizacją GPPiRPA w roku 2012 w brzmieniu jak w załączeniu.

§ 2

W  pozostałej  części  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2012 rok dla Miasta Dynów pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Dynów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik             
               do Uchwały Nr XXIII/137/12
               Rady Miasta Dynów
               z dnia 29 sierpnia 2012 roku

4. Preliminarz kosztów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012.

Paragraf Wyszczególnienie wydatków Kwoty
2820 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań 

zleconych – „Zajęcie sportowo – rekreacyjne dla dzieci i 
młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym 
powietrzu”. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży w okresie ferii zimowych, wakacji, zajęć 
pozalekcyjnych, a także dla społeczeństwa poprzez 
promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, 
kształtowanie umiejętności rywalizacji itp.

26.500,00

4010 Wynagrodzenie osobowe pracownika 10.135,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1.365,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:

- Wynagrodzenie dla psychologa przyjmującego w tut. 
Punkcie Psychologiczno-Konsultacyjnym Problemów 
Alkoholowych,
- Wynagrodzenie dla osób prowadzących Świetlicę 
Profilaktyczno-Wychowawczą przy Zespole Szkół,
- Wynagrodzenie dla członków GKRPA za udział w 
posiedzeniu komisji oraz za kontrole punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych,
- Wynagrodzenie dla biegłych sądowych za opracowanie 
opinii psychologiczno-psychiatrycznej w sprawie orzeczenia 
o uzależnieniu alkoholowym,

21.640,00
8.640,00

4.000,00

8.000,00

1.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
- Zakup artykułów żywnościowych na zjazd rocznicowy 
osób, które wygrały walkę z alkoholem,
- Zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży do szkół,
- Zakup materiałów biurowych związanych z obsługą 
MKRPA,
- Bieżąca działalność świetlicy.

1.860,00
500,00

500,00

360,00
500,00

4300 Zakup usług pozostałych:
- Pokrycie kosztów pobytu osób z terenu miasta w Izbie 
Wytrzeźwień,
- Pokrycie kosztów wypoczynku letniego dla dzieci i 
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

13.500,00
3.000,00

10.500,00

4390 Zakup usług, ekspertyz, analiz:
- Pokrycie kosztów diagnozowania za sporządzenie opinii 
psychologiczno- psychiatrycznych przez biegłych sądowych 
w sprawie orzeczenia o uzależnieniu w stosunku do osób 
skierowanych na leczenie odwykowe.

3.000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
4430 Różne opłaty i składki – opłata sądowa 600,00
4700 Szkolenie pracowników 500,00

                                                                           Razem: 79.450,00


