Uchwała Nr VII/26/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 7 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.
Na podstawie art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn.
zmianami/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/20/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski, załącznik Nr 2 „Ramowy plan finansowania zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

Załącznik do uchwały Nr VII/26/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 7 marca 2011 r.

RAMOWY PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

RODZAJ DZIAŁANIA
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzaleŜnionych, współuzaleŜnionych oraz zagroŜonych
uzaleŜnieniami.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działalność
Centrum Integracji Społecznej oraz prowadzenie działań mających na
celu zapewnienie schronienia, pomocy socjalnej, psychologicznej,
prawnej, medycznej, prowadzenie grup terapeutycznych dla osób
doznających przemocy, bezdomnych - naduŜywających alkoholu
i uzaleŜnionych od narkotyków, prowadzenie telefonu informacyjnego
i zaufania dla osób z problemem alkoholowym i osób uzaleŜnionych od
narkotyków oraz członków ich rodzin, prowadzenie programów
korekcyjno-terapeutycznych dla sprawców przemocy.
Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii
w tym zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych
sportowych, doŜywiania.
Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dla dzieci,
młodzieŜy i dorosłych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Zabezpieczenie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, dodatkowe szkolenia
dla członków Komisji, pokrywanie kosztów wydawania opinii przez
biegłych orzekających w sprawie uzaleŜnienia od alkoholu w tym
w Sądzie, prowadzenie wywiadów środowiskowych, pokrywanie
kosztów wpisu do Sądu.
Organizowanie szkoleń róŜnych grup zawodowych w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

RAZEM:

Wielkość
środków
finansowych
przeznaczonych
na realizację
działań

20.000,-

767.620,-

569.400,83.000,-

185.000,-

30.000,1.655.020,-

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

