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ZARZĄDZENm NR3,/2007
BURMISTRZA MLĄSTA I GNID{YZŁocIENmc
z dnialłpaździerniIa
200.r
zmieniające zarządzenio w sprawie preliminłrza zadali i wydatków związanych z re^|iz^c:ą
gminnego programu profi|aktyki i rozrviąfywania problemów a|koho|owycIr w gminie
złocieniec w roku 2007

Na podstawieart. 4l ust. 2 ustawyz dnia 26 ptudziernika1982 r. o wychowaniuw
tżeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoho]izmowi(Dz u, z 2007 r Nr 70' poz' 'ł73' Nr ] 15.poz 79]),
zarządzam
następuje:
co
zmianydo o{i
] zarządzenia
Nr j2l2007 Burn]istrzaMiastai Gninv
s1. wprowadzasię następujące
Złocieoiecz dnia 23 kwietnia200,I r, w sprawiepleliminarzazadań i w}'datkówfwiązanychZ
realizacją gminnegoproglamu profilaktykii rozwjąfywaniaproblemóu,alkoho|o$a.ch
\\ roku
2007 zmienionegozafządzernefn
NI 60/2007BurmistrzaMiasta i GnrinyZłocieniecz dńa 2 lipca
2007 r zmieniającymzafządzeniew sprawie pre]jminarzazadar.ri wydatków zwiąuanychz
realifacją gmiinęgo programuprofilaktykii rozwiązywaniaproblemów alkoholowychna rok
,72/2007
f00,7' zaJządzen|em
Nt
BurmistrzaMiasta i GnrinyZłocieniecz-dnia t7 sierpnia2007 r
zmieniając}'m
zarządze e w splawie pleliminarzazadań i wydatków związanychZ realizacją
gminnegoproglamu profilaktykiirozwiąz1rvaniaprob]emówalkoholowychr'ł roku 2007 oraz
zaTządzeniem
Nr 78/2007 BurmjstrzaMiasta i Gminy Zlocienlec z dnia 3 Nrzesnia]007 r
zmieniającymzafządzeniew sprawie preliminarzazadań i w}'datków związanvchf fealizac]ą
gminnegoprogramuprofilaktykii rozwiązt.wania
problemórt'alkoholowychna rok 2007
l) pkt 2 lit' a, d, f i g otrz}mująbrzmienieodpowiednio,.a)1inansowanie
w
uczestnictu,a
zjafdachposzpitalnych
psychoakt}'wnych
care,.
dla
osób
uzaleŹnionych
od
środków
,'after
- kwota]2 040.00zł.
- terminrealizacji:cĄ rol.'
d) flrransowanie
badańbieglch sądowychw zakesie ufależnienia
od środkówpsychoaktlwrlych
. kwota:5135'00zł
- terminrealizacji:styczeń-grudzień
2007rok;
1) finansowaniekosztów związanychz kierowaniemspraw do sądu w zaklesie p|z\'muso\łe!o
leczeniaodwykowego(ofiaty sądowe'badaniabieg\ch sądorv1'ch):
. kwota:4 660,00zł
- terminrealizacji:maj-grudzień2007rok;
g) finansowaniez]econych w}.wiadów pracownikonrsocjalnvm' fatrudnionYm!v N,Iiejskow Złocieńcu]
GminnymośrodkuPomocvspołecznej
- kwota:1 720.00zł
. terminrealizacji:całyroki.,
j
kosztów
2) pkt lit' a, b' c, d 'e' f ' i otrzymująbrznienie odpowiednio:,'a)1]nanso!łanie
(abonament)
dyŹurutelefonicznego
związanych
z funtcjonowaniem
całodobowego
- kwota:1200.00zł.
- terminrealizacji:caĘ rok'
b) dofinansowanie
feńi zimorłychi wypoczynkuletniegodla dzieci i młodziezyszko|nej \\'1\.m
równieżz świetlicwiejskichoraz świetlicy
''Promyczek',w Złocieńcuw tym min dozl.wianie.
programem
dla dzieci z rodzin lv
socjoterapeutycznym
wyjazdy na basen,wypoczynekletni z
kryzysiei
- kwota:13 145.00zł.
- terminrealizacji:styczeń-luty orazczerwiec.sierpień,
c)dożyvianie
dziecize świetlicy,,Promyczek..:
- kwota: 3 000'002ł,
- terminrealizacji:cĄ rok'

d) dofinansowanie
a|tematywnych
form spędzaniaczasu wolnegom'in' imprez beza|koholowych.
imprez integracyjnych, festynów, festiwali, seansów filmor-lch' w!a'aor wvc|eczek o
charaklerzeprofilaktycznyrązakup paczek żywnościowychokolicńściowych dla dzieci i
n*odziezyz gminyZłocieńec:
- kwota:15 655.00zł- terminrealizacji:caĘ rok
e) dofinansowanie
pozalekcyjnych
zajęćsportowo-rekreacyjnychwyjazdówna basen.wycieczek,
tumusówrehabilitacyjnych
orazzakupusprzętusportowego:
. kwota:3 700'002ł.
- terminrealizacji:styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień;
f)
-dofinansowanie szkolnych programów profilaĘcznycĘ ogólnopolskich kampanii
profilattycznych,prowadzonychw szkołachi na świetlicach
wiejskicń. nagród rv konkursach
profi|aktycznych
oraz materiałówedukacyjnych'
papierniczych'malirskich i sprzę.usfuzącegodo
działalności
profilaktycznejdla świetlicwięjskich:
- kwota:7 687-00 .
- terminrealizacji:cĄ rok;
i)finansowaniezakupów mateńałów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
i przemocydomowejm'in. matęriałów
biurowychdo PKI' ksiązek'praiy i innych
materiałów
informacyjno-edukacinychI
- kwota;2 450,00
- lerminrealifacji całyrok:'.
3) pkt 4 lit' a i b otrzymująbrzmienieodpowiednio .,a) wynagrodzeniepełnomocnika
ds
profilaktykii przeciwdziałania
uzależnieniom
w zakresie alkoholizmui na'kolrraniiw en nie
złocieniec,
zwan€ g o datej,,peŁlomocnikiem
ds' uzależnień'':
- kwota: l0 700'002ł
. tęrminrealizacji:całyrok;
b) ltynagrodzenieseketarza GminnejKomisji RozwiązywaniaProbiemów Alkoholowvchzrvanei
dalej,,GKRPA" :
- kwota:3 960,00t
. terminrealizacji:całyrok;''
4) punkt 5 lit c i d otrzymująbrzmienieodpowiednio;,,c) dofinansowanie
zakupu doposazenia
Patroluszkolnegobędącego
\ł/strukfurzestrafy Miejskiej:
- kwota:2 000.002ł'
. terminrealizacji:cĄ rok;
d) dofinansowanie
klubów sportowych'zespołówmuzycznych.zespolów anystycznych.inst1tuoji'
osób fizycznych i organizacji pozarządowychw zakresie dzjałalności
profiIaktvcznejoraf
przeciwdziałania
problemomalkoho|owymi przemocyw rodzinie oraz zakup uryposazenia
do
pokoju dla ofiar przemocyw rodzinie:
. kwota:4 632.00ż- terminr€alizacji: całyrok;''
s)wyrazyna końcu;,,RAZEM:162336,00złzAstępuje
sięwyrafami:'.RAzEM:]82 33ó,oozł..
E2.zarządzeilewchodziw zyciez dniempodjęcia
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