Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r.
poz. 487) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/416/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2015 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gdańsku na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr XXII/637/16 Rady Miasta
Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 2 uchwały kwotę: „9 579 225zł” zastępuje się kwotą: „10 079 225zł”.
2) W załączniku do uchwały, Rozdział IV.Zadania i ich odbiorcy, wskaźniki produktów
oraz rezultatów, budżet oraz koordynatorzy i realizatorzy zadań Programu :
a) w tabeli o nazwie: „PROFILAKTYKA”:
- zadanie nr 1.1.1 w kolumnie: „Budżet PLN” kwotę: „732 818” zastępuje się kwotą:
„767 068”,
- zadanie nr 1.1.2 w kolumnie: „Budżet PLN” kwotę: „600 000” zastępuje się kwotą:
„636 000”,
- zadanie nr 1.1.4 w kolumnie: „Budżet PLN” kwotę: „55 000” zastępuje się kwotą:
„43 800”,
- zadanie nr 1.2.1 w kolumnie: „Budżet PLN” kwotę: „20 000” zastępuje się kwotą:
„24 000”,
- w kolumnie: „Zadania” po zadaniu 1.2.3 dodaje się kolejne zadanie nr 1.2.4 o treści
następującej: „1.2.4 Realizacja szkoleń dla rodziców i nauczycieli w ramach projektu:
„Akademia Dynamicznej Tożsamości”. Zadanie realizowane przy ścisłej współpracy
z GCPU”, w kolumnie: „Beneficjenci bezpośredni” wpisuje się: „Rodzice
i nauczyciele”, w kolumnie: „Beneficjenci pośredni” wpisuje się: „Uczniowie”,
w kolumnie: „Wskaźniki produktu” wpisuje się: „Liczba odbiorców”, w kolumnie:
„Wskaźniki rezultatu” wpisuje się: „1. Zwiększenie i poprawa umiejętności
komunikacji”, w kolumnie: „Mierniki” wpisuje się: „108 osób”, w kolumnie: „Źródło
weryfikacji danych” wpisuje się: „Sprawozdania merytoryczne, protokoły, notatki
służbowe, listy obecności”, w kolumnie: „Budżet PLN”: wpisuje się: „35 000”,
w kolumnie: „Czas realizacji” wpisuje się: „X-XII 2016”, w kolumnie:
„Koordynator” wpisuje się: „Dyrektor GCPU”, w kolumnie: „Realizator” wpisuje się:
„Samorządowe jednostki organizacyjne”,
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- zadanie nr 1.3.2 w kolumnie: „Budżet PLN” w miejscu oznaczonym: „*” wpisuje
się kwotę: „10 000”,
- zadanie nr 1.3.3 w kolumnie: „Budżet PLN” kwotę: „526 222” zastępuje się kwotą:
„541 222”,
- zadanie nr 1.4.4 w kolumnie: „Budżet PLN” kwotę: „100 000” zastępuje się kwotą:
„166 500”;
b) w tabeli o nazwie: „PREWENCJA”:
- zadanie nr 2.1.1 w kolumnie: „Budżet PLN” kwotę: „20 000” zastępuje się kwotą:
„27 000”,
- zadanie nr 2.2.1 w kolumnie: „Budżet PLN” kwotę: „10 000” zastępuje się kwotą:
„20 000”,
- zadanie nr 2.2.2 w kolumnie: „Budżet PLN” w miejscu oznaczonym: „*” wpisuje
się kwotę: „5 000”,
- zadanie nr 2.2.3 w kolumnie: „Budżet PLN” kwotę: „65 000” zastępuje się kwotą:
„76 200”,
- zadanie nr 2.3.1 w kolumnie: „Budżet PLN” kwotę: „400 000” zastępuje się kwotą:
„450 000”,
- w kolumnie: „Cele szczegółowe” numer: „4.4” zastępuje się numerem: „2.4”;
c) w tabeli o nazwie: „INTERWENCJA ZDROWOTNA”:
- zadanie nr 3.2.1 w kolumnie: „Budżet PLN” kwotę: „1 171 635” zastępuje się
kwotą: „1 221 635”,
- zadanie nr 3.2.3 w kolumnie: „Budżet PLN” kwotę: „280 000” zastępuje się kwotą:
„310 000”;
d) w tabeli o nazwie: „PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG I WSPÓŁPRACY
MIEDZYSEKTOROWEJ”:
- wyraz: „miedzysektorowej” zastępuje się wyrazem: „ międzysektorowej”,
- zadanie nr 5.1.1 w kolumnie: „Budżet PLN” kwotę: „4 000” zastępuje się kwotą:
„11 000” oraz kwotę: „6 000” zastępuje się kwotą: „21 000”,
- zadanie nr 5.1.4 w kolumnie: „Budżet PLN” kwotę: „121 600” zastępuje się kwotą:
„131 600”,
- w kolumnie: „Zadania” po zadaniu 5.1.4 dodaje się kolejne zadanie nr 5.1.5 o treści
następującej: „5.1.5 Przygotowanie, organizacja systemowych mobilnych działań
profilaktycznych.”, w kolumnie: „Beneficjenci bezpośredni” wpisuje się:
„Mieszkańcy Gdańska”, w kolumnie: „Beneficjenci pośredni” wpisuje się: „Osoby
przebywające na terenie miasta Gdańska”, w kolumnie: „Wskaźniki produktu”
wpisuje się: „Zakup samochodu”, w kolumnie: „Wskaźniki rezultatu” wpisuje się:
„1.Zwiększenie zasobów w zakresie dostępności do działań profilaktycznych w
środowisku lokalnym”, w kolumnie: „Mierniki” wpisuje się: „Tak/nie”, w kolumnie:
„Źródło weryfikacji danych” wpisuje się: „Dokumentacja przetargowa”, w kolumnie:
„Budżet PLN”: wpisuje się: „100 000”, w kolumnie: „Czas realizacji” wpisuje się:
„X-XII 2016”, w kolumnie: „Koordynator” wpisuje się: „Dyrektor GCPU i Dyrektor
OPZ”,w kolumnie: „Realizator” wpisuje się: „GCPU, WRS, WPR, OPZ- Ośrodek
Promocji Zdrowia”;
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e) w tabeli o nazwie: „BADANIA I ANALIZY”:
- zadanie nr 6.1.1 w kolumnie: „Budżet” w miejscu oznaczonym: „*” wpisuje się
kwotę: „15 250”.
3) W załączniku do uchwały, Rozdział V. Harmonogram i źródła finansowania:
- w rubryce: „Budżet programu” wskazaną kwotę : „9 579 225 PLN” zastępuje się
kwotą: „10 079 225 PLN”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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UZASADNIENIE:
W związku ze zwiększeniem o 500 000zł kwoty wpływów oraz przewidywanych środków
finansowych pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych (pismo WGK.V.3021.2-7.16.AO z dnia 09.08.2016r.) przedmiotowa kwota
przeznaczona zostanie na realizację niżej opisanych zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2016 (GPPiRPA):
- zabezpieczanie środków finansowych w wysokości 31 750zł na zwiększenie do pełnego
etatu stanowiska ds. obsługi GKRPA, dodatkowy etat specjalisty ds. profilaktyki
oraz zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 25 000zł na regulację wynagrodzeń
dla pracowników wynikającą ze zwiększania zadań realizowanych przez Gdańskie Centrum
Profilaktyki Uzależnień (GCPU),
- zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 50 000zł na regulację wynagrodzeń dla
pracowników wynikającą ze zwiększania zadań realizowanych przez Gdański Ośrodek
Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (GOPP),
- zwiększenie środków finansowych o 19 500zł na realizację kampanii społecznych:
„Młodość bez procentów”, „Kieruj bez procentów” oraz publikację artykułów dotyczących
problematyki uzależnień w ramach edukacji publicznej prowadzonej przez GCPU,
- zwiększenie środków finansowych w wysokości 70 000zł przeznaczonych na realizację
projektów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i zajęć psychoedukacyjnych mających na
celu zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców prowadzonych przez samorządowe
jednostki organizacyjne,
- zwiększenie środków finansowych w wysokości 66 500zł przeznaczonych na kontynuację
realizacji programu profilaktycznego z wykorzystaniem alternatywnych strategii
profilaktycznych pn.: „Żyj z Pasją” prowadzonego przez Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
(GOKF),
- zwiększenie środków finansowych w wysokości 50 000zł przeznaczonych na realizację
zadań Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych (PSdlaON),
- zwiększenie środków finansowych w wysokości 22 000zł przeznaczonych na szkolenia
realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku
ze zmianami przepisów prawnych,
- zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 10 000zł przeznaczonych na zakup
materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
- zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 5 000zł przeznaczonych na
podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z występowaniem przed
Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 15 250zł na realizację zadania
związanego z analizą raportów z badań społecznych i danych statystycznych w obszarze
problemów uzależnień w celu opracowania kierunków polityki społecznej na kolejne lata,
- zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 35 000zł na realizację szkoleń dla
rodziców i nauczycieli w ramach projektu pn.: „Akademia Dynamicznej Tożsamości”,
prowadzonych przez samorządowe jednostki organizacyjne przy ścisłej współpracy z GCPU,
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- zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 100 000zł. na przygotowanie,
organizację i uruchomienie systemowych mobilnych działań profilaktycznych w ramach
ustawy o zdrowiu publicznym, prowadzonych przez Ośrodek Promocji Zdrowia przy ścisłej
współpracy z GCPU.
Ponadto dokonano przesunięć środków finansowych na wynagrodzeniach poszczególnych
zespołów problemowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.
Powyższe zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gdańsku.
Podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione ważnymi potrzebami społecznymi.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:
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