
UCHWAŁA NR XXXI/242/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2020” 

Na podstawie art. 41 ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277), Rada Miejska w Mosinie uchwala,  
co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XIX/129/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”, 
zmienionej Uchwałą Nr XXVII/194/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020”,  wprowadza się  
następujące zmiany:                                                                                                                                                   
W rozdziale II ZADANIA PROGRAMU                                                                                                            
W celu II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie                                                                   
W formach realizacji: 

1) skreśla się ust. 2, 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin z problemami 
społecznymi: 

- 154.200 

1) Świetlica w Mosinie -   27.600 
 a) wynagrodzenie i pochodne -   10.000 
 b) koszty utrzymania -     7.500 
 c) finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych -     2.000 
 d) wyżywienie -     3.600 
 e) zakup artykułów biurowych -     1.500 
 f) doposażenie -     3.000 

2) Świetlica w Rogalinku -   21.100 
 a) wynagrodzenie i pochodne -   11.000 
 b) doposażenie -     3.000 
 c) finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych -     2.000 
 d) wyżywienie -     3.600 
 e) zakup artykułów biurowych -     1.500 

3) Świetlica w Pecnej -   22.100  
 a) wynagrodzenie i pochodne -   12.000 
 b) doposażenie -     3.000 
 c) finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych -     2.000 
 d) wyżywienie -     3.600 
 e) zakup artykułów biurowych -     1.500 

4) Świetlica w Daszewicach -   23.100 
 a) wynagrodzenie i pochodne -   13.000 
 b) doposażenie -     3.000 
 c) finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych  -     2.000 
 d) wyżywienie -     3.600 
 e) zakup artykułów biurowych -     1.500 

5) Świetlica w Rogalinie -   18.100 
 a) wynagrodzenie i pochodne -   8.000 
 b) doposażenie -     3.000 
 c) finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych -     2.000 
 d) wyżywienie -     3.600 
 e) zakup artykułów biurowych -     1.500 
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6) Świetlica w Czapurach -   20.100 
 a) wynagrodzenie i pochodne -   10.000 
 b) finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych  -     2.000 
 c) wyżywienie -     3.600 
 d) zakup artykułów biurowych -     1.500 
 e) doposażenie -     3.000 

7) Świetlica w Krośnie -   22.100 
 a) wynagrodzenie i pochodne -   12.000 
 b) doposażenie  -     3.000 
 c) finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych -     2.000 
 d) wyżywienie -     3.600 
 e) zakup artykułów biurowych -     1.500” 

W celu III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie            
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży, w tym prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                       
W formach realizacji: 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży -    47.569,74” 

2) skreśla się pkt 2, 3 i 4.                                                                                                                                       
W celu IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  
rozwiązywaniu problemów alkoholowych                                                                                                      
W formach realizacji:                                                                                                                                        
skreśla się zapis w brzmieniu: 

„Dofinansowanie warsztatów dla osób trzeźwiejących z terenu gminy -     1.000” 

W celu VI: Inne wydatki 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wynagrodzenie członków Komisji -   55.000” 

2) skreśla się ust. 3, 

3) skreśla się ust. 9, 

4) na końcu celu VI wyrazy „W sumie 649 569,74” zastępuje się wyrazami: 

„W sumie                                        -        383 269,74”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Gminy Mosina. 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek
realizacji zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, w szczególności dzieciom.

Uchwalony w listopadzie ubiegłego roku „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020” zakładał kontynuację działań z roku poprzedniego, uwzględniając potrzeby
roku bieżącego.

Po dokonaniu rozliczenia za rok 2019, uzyskano nadwyżkę w wysokości 99 569,74 zł, która dała
podstawę do wprowadzenia zmian w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020” i Uchwałą Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia
2020r. zostały wprowadzone zmiany do wyżej wymienionego Programu

Z uwagi na trwający stan epidemii brak będzie możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych
zadań w Gminnym Programie na rok 2020.

W związku z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U., poz. 374 z późn. zm.), tutejszy Organ przeanalizował
wyżej wymieniony Program w zakresie zadań i kwot z nimi związanych.

Po dokonaniu zmiany Programu, kwotę w wysokości 266 300,00 zł, zgodnie z art. 15 qc wyżej
wymienionej ustawy, Burmistrz Gminy Mosina będzie mógł wykorzystać na przeciwdziałanie związane
z COVID-19.

Z uwagi na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zmienia się przedmiotowy
Program.

Wiceprzewodniczący Rady

Dominik Michalak
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