
UCHWAŁA Nr XXVI/161/08 

Rady Gminy Bogoria 

z dnia 27 listopada 2008 roku 
 
 

w sprawie zmiany preliminarza wydatków w ramach Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

na 2008 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591), art. 41 
ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                             
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) i art. 10 
ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,   
poz. 1485 z późn. zm.) 

 
Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 

 

   § 1 
 

 Zmienia się brzmienie Preliminarza wydatków w zakresie realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2008 rok stanowiący załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na      

2008 rok uchwalonego uchwałą Nr XVII/92/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 grudnia 

2007 roku. 

Preliminarz po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 
 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zygmunt Madej 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Rady Gminy  

Nr XXVI/161/08 
z dnia 27 listopada 2008 r. 

 
 
 

PRELIMINARZ WYDATKÓW 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok 
 
 

Lp. Cel (zadanie) Kwota 
w zł 

Dysponent Termin 
realizacji 

1. Wdrażanie programu profilaktycznego łącznie z 
wyposażeniem Świetlic Szkolnych i Wiejskich, 
dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego 
wykorzystywanego do organizowania zajęć 
sportowych w ramach „Szkolnych Programów 
Profilaktyki”, wspieranie działań profilaktycznych 
szkół, poprzez fundowanie nagród w 
organizowanych konkursach plastycznych, 
muzycznych, recytatorskich i sportowych 

 
 

20.000 

 
Wójt Gminy w 

Bogorii na 
podstawie opinii 

GKPiRPA 

cały rok 

2. Pomoc finansowa w organizowaniu form spędzania 
wolnego czasu poprzez organizowanie wakacyjnych 
obozów wypoczynkowo-terapeutycznych, pomoc 
finansowa w organizacji wyjazdów dzieci i 
młodzieży z rodzin patologicznych do teatrów, kin i 
innych imprez kulturalnych celem pokazania sposobu 
spędzania wolnego czasu i rozwijania doznań 
estetycznych. 

 
 

20.000 

 
Wójt Gminy w 

Bogorii na 
podstawie opinii 

GKPiRPA 

cały rok 

3. Wspieranie instytucji i osób fizycznych, które w swej 
działalności ukierunkowane są na profilaktykę i 
rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

 
500 

Wójt Gminy w 
Bogorii i 

GKPiRPA 

cały rok 

 
4. 

 
Cykliczne kontrole punktów sprzedaży napojów  
alkoholowych (zakup paliwa dla policji). 

 
2.000 

Wójt Gminy w 
Bogorii i 

Przewodniczący 
GKPiRPA 

cały rok 

5. Działalność GKPiRPA – diety, zwrot kosztów 
podróży, delegacje oraz zakup materiałów biurowych 
i wyposażenia. 

 
12.000 

Wójt Gminy w 
Bogorii i 

Przewodniczący 
GKPiRPA 

cały rok 

6. Pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez 
biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 
osób kierowanych przez GKPiRPA na leczenie 
odwykowe. 

 
2.000 

Wójt Gminy w 
Bogorii i 

GKPiRPA 

cały rok 

7. Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach z rodzin 
dotkniętych problemem alkoholowym. 

 
2.071 

Wójt Gminy w 
Bogorii i 

GKPiRPA 

cały rok 

8. Współpraca w zakresie realizacji szkolnych 
programów przeciwdziałania narkomanii. 

 
5.200 

Wójt Gminy w 
Bogorii i 

Przewodniczący 
GKPiRPA 

cały rok 

 
 
 

WYDATKI w 2008 roku wynoszą   63.771 zł 
 


