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z dnia  18 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR III.29.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 rok, stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXVII.276.2017 Rady Miejskiej 
w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r., w tabeli określającej zadania do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zadaniu nr I pod nazwą: 
„Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” kwotę 
11.400,00 zł zastępuje się kwotą 12.227,32 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej oraz  poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) zm. poz. 1490 i 1669
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Uzasadnienie

W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków o kwotę
827,32 zł. Na kwotę tę składają się środki zwrócone przez Sąd Rejonowy w Prudniku z tytułu niewykorzystanych
zaliczek na pokrycie kosztów sporządzenia opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu w sprawach z wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej.

Kwotę 827,32 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w ramach zadania pn.
„Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”.
W ramach tego zadania realizowane są następujące aktywności:

1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:

a) prowadzenia rozmów motywacyjno-informacyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami
ich rodzin,

b) kierowania na badania do biegłych i pokrywania kosztów sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu,

c) sporządzania wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego;

2. Konsultacje w zakresie terapii odwykowej i poradnictwo prowadzone w Punkcie Konsultacyjnym w Białej;
w tym:
a) finansowanie pracy konsultantki,

b) utrzymanie rzeczowe Punktu;

3. Współpraca z Poradnią Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Prudniku oraz Ośrodkiem
Interwencji Kryzysowej w Prudniku w zakresie udzielania pomocy osobom z problemem alkoholowym i osobom
zagrożonym uzależnieniem od narkotyków;

4. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu;

5. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy.

Sporządziła:

Magdalena Kusber

Biała, 4.12.2018 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) pozytywnie zaopiniowany co do skutków finansowych przez Skarbnika Gminy;

3) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej

w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej
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