U C H W A Ł A Nr XIX/183/2020
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/158/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 41 ust. 1 - 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 1818) i art.10 ust.
1 - 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1818, 1655), na
wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec, Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik nr 2 do Uchwały XV/158/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XIX/183/2020
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 31.03.2020 r.

Preliminarza wydatków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czarnym Dunajcu na rok 2020
(w złotych brutto)

1.Finansowanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych –
(wynagrodzenie dla wychowawców)

85.000,00

2. Finansowanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych –
(wynagrodzenie dla psychologów)

26.000,00

3.Doposażenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych

64.000,00

4. Roczna prenumerata miesięczników
dotyczącego profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego –

4.000,00

5. Kontrole placówek handlowych, gastronomicznych i inne kontrole (tj. świetlic, realizowanych programów)

15.600,00

6.Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym Psycholog

15.000,00

7.Roczne Wynagrodzenie dla koordynatora ds. uzależnień

83.000,00

Koszty osobowe: wynagrodzenie, fundusz socjalny, składki ZUS po stronie pracodawcy, PFRON)

8. Koszty utrzymania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień

30.000,00

(serwis ksero i innych urządzeń, tonery, cartige (tusze), przesyłki, materiały profilaktyczne, ochrona alarmowa,
malowanie)

9. Koszty funkcjonowania Komisji (szkolenia, delegacje, wynagrodzenie za posiedzenia)

20.000,00

10. Koszty związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie -

16.000,00

11.Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -

15.000,00

12. Dofinansowanie miejsc leczenia uzależnień od alkoholu
w Szpitalu w Nowym Targu

4.000,00

13.Szkolenie dla opiekunów prowadzących świetlice -

2.000,00

14. Szkolenie dla punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz dla uczniów Szkół Zawodowych

3.500,00

15. Obóz socjoterapeutyczny -

40.000,00

16. Archipelag Skarbów program profilaktyczny –
przeciwdziałanie narkomanii

12.600,00

(dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Czarny Dunajec)
17. Debata program profilaktyczny –
przeciwdziałanie narkomanii
(dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Czarny Dunajec)
18. Szkoła dla rodziców i wychowawców program profilaktyczny –
przeciwdziałanie narkomanii
(dla wychowawców, nauczycieli i rodziców z terenu Gminy Czarny Dunajec)

10.000,00

9.000,00

19. Tu jest bezpiecznie, Party/street working

15.000,00

20. Alkomat

55.479,17

21. Programy terapeutyczne, profilaktyczne, kursy, szkolenia
6.300,00
w rekomendowane przez PARPA i Krajowe Biuro d/s Przeciwdziałania Narkomanii i inne zadania:
- edukacja publiczna w zakresie profilaktyki,
- edukacja grup zawodowych pomagającym osobom uzależnionym i superwizja tych grup,
- tworzenie sieci punktów informacyjnych z danymi o dostępnej ofercie pomocy na terenie Gminy
Czarny Dunajec oraz rozpowszechnianie informacji w miejscach pomocy w lokalnych mediach,
- monitorowanie skali problemów alkoholowych i narkomanii w lokalnym środowisku,
- tworzenie podręcznej biblioteczki dotyczącej wiedzy o problemach alkoholowych,
- zakup materiałów edukacyjnych dla personelu medycznego, pacjentów podstawowej opieki
zdrowotnej, klientów Punktu i mieszkańców gminy.
RAZEM: 531.479,17
Stawki wynagrodzenia za pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
1. Udział w posiedzeniu Komisji - Przewodniczący Komisji
150,00 zł
Sekretarz Komisji
150,00 zł
Członek Komisji
130,00 zł
2. Kontrola w punktach sprzedaży napojów alkoholowych i inne kontrole
75,00 zł
(wraz z dojazdem)
(jeden punkt)

