
Uchwała Nr 104/XIX/2012
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 81/XV/2011 z dnia 
30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, 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  ze  zm./  oraz  art.  10  ust.  2  i  3  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  
o  przeciwdziałaniu  narkomanii  /Dz.  U.  Nr  179,  poz.  1485  ze  zm./uchwala  się, 
co następuje:

§ 1.
1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 81/XV/2011 z dnia 

30  listopada  2011  r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 
2012 wprowadza się następujące zmiany:
1) w punkcie II skreśleniu ulega ppkt 3,
2) w punkcie II po ppkt. 6 dodaje się ppkt 6a i ppkt 6b w brzmieniu:

„6a.  Realizacja programu pogłębionej terapii indywidualnej i grupowej dla osób  
uzależnionych i współuzależnionych.
6b. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych, 
w  tym realizacja  działań  profilaktycznych  w  środowisku  rówieśniczym –  tzw.  
‘program animatorów podwórkowych lub pedagogów ulicznych’ ”.

3) dodaje się punkt V w brzmieniu:
„Program  szkoleniowy  dla  sprzedawców  napojów  alkoholowych  pn.  ‘Zakup  
kontrolowany’ ”. 

2. W załączniku  nr  2  do  uchwały,  o  której  mowa  w ust.  1,  w  zakresie  Działu  851 
„OCHRONA ZDROWIA”, wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt. „85153 Zwalczanie narkomanii” zamiast kwoty 114 500,00 zł wpisuje się 

kwotę 119 000,00 zł,
2) w pkt. „85153 Zwalczanie narkomanii” po ppkt.:

„Program profilaktyczno-integracyjny dla rodzin  w których występują problemy 
uzależnienia  od  alkoholu  i  narkotyków  i  ofiar  przemocy  w  rodzinie  
– powierzenie wykonania zadania            5 500,00 zł”

dodaje się ppkt w brzmieniu:
„Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych, 
w tym realizacja działań profilaktycznych w środowisku rówieśniczym – 

    tzw. ‘program animatorów podwórkowych lub pedagogów ulicznych’ 4 500,00 zł”
3) w  pkt.  „85154  Przeciwdziałanie  alkoholizmowi”  zamiast  kwoty  244 500,00  zł 

wpisuje się kwotę 240 000,00 zł,
4) w pkt. „85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi” po ppkt.:



„Program profilaktyczno-integracyjny dla rodzin w których występują problemy 
uzależnienia od alkoholu i narkotyków i ofiar przemocy w rodzinie  – powierzenie 
wykonania zadania            5 500,00 zł”

dodaje się podpunkty w brzmieniu:
„Program pogłębionej terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych’ 9 000,00 zł
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych, 
w tym realizacja działań profilaktycznych w środowisku rówieśniczym – 
tzw. ‘program animatorów podwórkowych lub pedagogów ulicznych’ 4 500,00 zł”

5) w  pkt.  „85154  Przeciwdziałanie  alkoholizmowi”  w  ppkt.  „Kampania 
profilaktyczno-edukacyjna  zakończona  happeningiem  pn.  ‘Dawka  Adrenaliny 
na Trzeźwo’„ zamiast kwoty 2 000,00 zł wpisuje się kwotę 2 400,00 zł,

6) w pkt. „85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wykreśla się ppkt „Koszty pobytu 
dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych  i  zagrożonych  patologią  społeczną 
w przedszkolach          22 400,00 zł”

7)  w pkt. „85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi” po ppkt. „Koszty szkoleń, narad 
i  konferencji  dla  osób  zajmujących  się  profilaktyką  uzależnień  i  zjawiskiem 
przemocy w rodzinie” dodaje się ppkt w brzmieniu:

„Szkolenie dla osób zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych 4 000,00 zł”
3. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.   

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2012 r. 

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gostyninie

       Jolanta Syska-Szymczak


