
UCHWAŁA NR XXIV/387/20 
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych dla 
Gminy Kluczbork na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust.2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku 
uchwala,  co następuje : 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XV/247/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 
20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Kluczbork na 2020 rok w Preliminarzu wydatkowania środków finansowych  
wprowadza się następujące zmiany:  

1) pkt. II „Udzielenie rodzinom, w którym występują problemy alkohole, pomocy psycho-społecznej 
i prawnej, ochrona przed przemocą w rodzinie” otrzymuje brzmienie: 

„II.     Udzielenie rodzinom, w którym występują problemy alkohole, pomocy psycho-społecznej 
i prawnej, ochrona przed przemocą w rodzinie: 

᠆ wspieranie i finansowanie: programów terapeutycznych dla uzależnionych 
i współuzależnionych (programy rodzinne) działalności punktów konsultacyjnych, grup wsparcia 
dla dorosłych - 50 000 zł, 

᠆ wspieranie ośrodka interwencji kryzysowej, pomoc osobom dotkniętym przemocą, chronionym 
w Centrum Interwencji Kryzysowej - 20 000 zł, 

᠆ kursy i szkolenia w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, edukacja publiczna, obsługa bieżąca programów, działalność Gminnej Komisji 
R.P.Alk., opinie biegłych, - 93 000 zł, 

᠆ zwalczanie COVID  – 19 przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 12 000 zł, 

 kwota - 175 000 zł”.; 

2) pkt.III „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnejw zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 
pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz działania na rzecz dożywania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych” otrzymuje  
brzmienie: 

„III.   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
w tym pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz działania na rzecz dożywania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych: 

᠆ pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki koordynowane przez OSiR - 290 000 zł, 

᠆  programy psycho-korekcyjne realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - 
8 000 zł, 

᠆  realizacja programów socjoterapeutycznych w Świetlicy „Parasol” - 220 000 zł, 

᠆ program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci realizowany w ramach akcji letniej podczas 
kolonii i obozów - 0 zł 

kwota razem - 518 000 zł.”; 
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3) pkt. IV „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych” otrzymuje brzmienie: 

„IV.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych: 

᠆ programy profilaktyczne i pomocowe realizowane z dziećmi i młodzieżą przez instytucje 
i stowarzyszenia. 

kwota razem - 10 000 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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