UCHWAŁA NR XXX/872/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 26 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594; poz. 645; poz. 1318; z 2014 r., poz. 379) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.
U. z 2012 r., poz. 1356; z 2013 r. poz. 1563), uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVII/778/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Miasto Elbląg na 2014 rok w Dziale VIII. Zasady finansowania Programu, w ust. 3. tabela „Podział
środków finansowych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 rok ” otrzymuje brzmienie:
Nazwa zadania
Lp.
I. Dofinansowanie instytucji i organizacji w zakresie profilaktyki oraz
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.
1. Prowadzenie profilaktyki alkoholowej przez organizacje pozarządowe: DSP
1) Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez
organizacje zajmujące się problemem alkoholowym.
2) Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych,
współuzależnionych i ich rodzin.
3) Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących
abstynencję.
II. Dofinansowanie działalności wychowawczej i informacyjnej wśród
dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Budżet

Realizacja

99.800,-

49.800,-

Cały rok

30.000,-

Cały rok

20.000,-

Cały rok

1.163.200,-

1. Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych
i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez
organizacje pozarządowe. - DSP

150.000,-

Cały rok

2. Dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla
dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz
pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk.
-DE

140.000,-

I kwartał

3. Dofinansowanie wypoczynku letniego:
1) W formie obozów, kolonii, wyjazdów integracyjno-edukacyjnych czy
półkolonii dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej. - DE
2) Organizowanego przez organizacje pozarządowe. - DSP

480.000,-

II i III
kwartał

100.000,-

4. Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z placówek opiekuńczo –
wychowawczych. - DSP

37.000,-

II i III
kwartał
II i III
kwartał

5. Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży. - DSP

49.750,-

Cały rok

6. Dofinansowanie programów oraz udziałów własnych do programów, dla
jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych realizujących
programy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i
społecznych. - DSP

56.450,-

Cały rok

7. Pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej,
znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem
alkoholizmu. - DSP

50.000,-

Cały rok

8. Zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne oraz imprezy okolicznościowe
dla dzieci i młodzieży. - DE

50.000,-

Cały rok

9. Dofinansowanie programów profilaktyczno edukacyjnych związanych
z problematyką uzależnień, realizowanych przez placówki oświatowe. DE

50.000,-

Cały rok

III. Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń realizujących
zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i społecznych.

933.505,-

1. Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego
oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar
przemocy domowej. - DSP

60.000,-

Cały rok

2. Dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych pochodzących z rodzin,
w których występuje alkoholizm oraz zagrożonych alkoholizmem. - MOPS

100.000,-

Cały rok

3. Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym. - DSP

75.000,-

4. Finansowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego
w sprawach osób uzależnionych od alkoholu. - DSP

2.000,-

I, II, IV
kwartał
Cały rok

5. Szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz osób zajmujących się problemami alkoholowymi
i społecznymi. - DSP

2.000,-

Cały rok

6. Opinie biegłych sądowych za wykonanie badan i sporządzanie opinii
psychiatryczno-psychologicznych. - DSP

8.000,-

Cały rok

7. Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych. - DSP

546.505,-

Cały rok

8. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. - DSP

140.000,-

Cały rok

Razem :
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

2.196.505,-

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu
Janusz Nowak

