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ZARZADZEME NR 60/2007
BI,'RMISTRZA MASTA I GMII,{YzŁocIENIEc
z dnia2lipca2o17r.
zmieniające zarz4dzenie w sprawie preliminarza zadań i wydatków związanych z
realizacją gminnegoprogramu profr|aktyki i rozwiąz}rłaniaproblemów alkoholowych
w gminieZlocieniecw roku 2007
Na podstawiean' 41 ust. 2 ustawyz dnia26 paździemika1982r. o wychowaniuw
tŹeŹwości
i pŻ eciwdziałaniu
alkoholizmowi(Dz. U. z 2001 r. Nr 7o, poz' 413),zanądzasl
co laslęPuJe:
zmiany do s1 zarządzeniaNr 32DN1 Bumistrza
sl. wprcwadza się następujące
Miasta i Gmifly Zocieniec z dnia 23 kwiętnia200,7t' w sprawiepreliminarzazadań i
wydatków związanych z ręa|izaają gminnego programu profilaktyki i rozwiąz1.wania
ploblemówalkoholowychw gminieZocienięc w roku2007|
pomocy
l) pkt 2 otrzymujebrzmienie:
zadaniaz zakresu zwiększeniadostępDości
"2)
terapeuryczneji rehabilitacyjnej dla osób uzależnionychod alkoholu oraz zadaniaz zakesll
pomocy psychospołeczneji prawnej dla rodzin z prcblemem a|koholow}m olaz przemocy
domowejw szczególności:
a) finansowanie uczestnictwa w zjazdach poszpitalnych 'after calę'' dla osób
od środkówpsychoaktFłnych:
uzależnionych
- kwota:l 440.00zł.
. ternin realizacji:całyrok;
b) wspielaniedziałalności
śrcdowiskabstytrenckich
w zakrcsie zajęć tempeutycznych
m.in' warsztatów, treningów, dodatkowych plogramów
edukacyjnych i
plofilaktycznych
ploblemem
terapeutycznych
i
dla osób z rodzin z
alkoholowymoraz
pEemocy domowejomz fimlsowade ędukacjilodziców dzieci i młodzieży
szkoltrej
ploblemom a|koholow}mi przemocy
w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania
domowej prowadzonej przez konsultantów Punkfu Konsultacyjno - Ilformacyjnego
dla osób uzależnionychod alkoholu i narkoryków olaz czlonków ich rodzin, zwarcgo
dalej,,PKI":
kwota:2 650,0021
- Lermin
realizacji:caĘ
rokl
c) finansowanie konsultanta PKI, w zakresie terapii uzależnięń zgodlie z zawartĄ
umową:
- kwota: 2 080.00zł.
termi[ rea|izacji : styczeń- fiaj 2co7 rok:'
d) finansowaniebadań biegłych sadowych w zaklesie uzależnieniaod śIodków
psychoaktywnych
I
- kwota:2 800,0021
- termin lealizacji: styczei!-Erudzień2007 rok:
e) linansowaniekonsultantów PKI w zaklesie pomocy psychologicznej,terapii lodzimej
oraz prawnej:
kwota:3 250.00zł..
- terminręalizacji:maj-grudzięń2007lok;''
2) pkt 3 lit' g oraz lit. i otrzymujabEmienie odpowiednio:,,g) finansowanieudziałuw
szkoleniach,kotrferencjach,sympozjach,osób pBcujących z rodzinami z problemem

i problęmemprzęmocydomowejw tym równieżosób dyżurujących
alkoholow}'rn
w PIo,
pelnomocnika' sekretaŻa oraz czloDków GKRPA (w tym dolegacje) oraz dzia|ań
edukacyjnychw tym szkoleń dla doloslych mieszkańców gminy, w t}Tn sprzedawców
napojów alkoholowych, przedstawicielińżnych instyfucji i stowarzyszeń'samoĘądu
lokalnego,przedstawicielikościołów
i związkówwyznaniowychorazosób fizycznych:
. kwota:22309o zł',
- terminrealizacji|całyrok;
i) finansowaniezakupu maieliałów z zakresu profilaktyki i rozwiązyrłania
problemówalkoholowychi przemocydomowejm.in. materiałówbiurowych
do PKI, ksiąŹek'prasy i irnych materiałówinformacyjno.edukacyjnychoraz
naprawysprzętu'będacegona w}posażeniuPKI:
- kwota:1450.002ł.
- terminrealizacji:caĘ rok;''
3) w ptl 5l
a) lit b otrzymujebrzmienie:,,b) dofinansowanieszkoleń i ku$ów specjalistycznych
w
zakresie pracy z dzięćmi z todzitt z problememalkoholowym omz przemocy w Iodzinie dla
wiejskichorazświetlicy
osób pBcujacychna świetlicach
"Promyczek'':
- kwota:1 000,002ł
- temin realizacji:od kwietniado grutuia2007roku;
b) uchylasię lit. d;
c) lit. ę ouz}'ltrujębrzmienie: ,,e)dofinansowanieklubów sponowych, zespołówmuzycznych,
zespolów afiystycznych, oraz osób fuycznych i olganDacji pozarządowych w zakrcsie
profilaktycznejoraz przeciwdziałania
problemomalkoholoĘ'n i przemocyw
dzialalności
w strukturzePolicjil
Iodzinieoraztzw. oddziałuszybkięgoreagowania
będącego
- kwota:4396.002ł.
- terminrealizacji:całyrok.''
4) vł'rŁy na końcu: ''RAZEM: 159.400o0 złotych'' zastępuje się w}razami:
..MZEM: 162336.00zł.'''
s2.7Ąrządze e wchodziw życiez dniempodjęcia.
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