
    Uchwała Nr  503/XLI/2014 

Rady Miasta Ciechanów 

 z dnia   30 kwietnia 2014 r. 

 

w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
                 Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 2014 rok.  
    
 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U z 2012 r., poz. 1356  
ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity:  Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), 
Rada Miasta uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
W załączniku do Uchwały Nr 435/XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 
2013 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla miasta Ciechanowa, zmienionej Uchwałą Nr 461/XXXIX/2014 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 2014 r. 
wprowadza się następujące zmiany:   
  
1. Nazwa zadania:  pkt  1  otrzymuje brzmienie:   

 - zakup usług terapeutycznych i psychologicznych            -       12.000  zł. 
   dla osób uzależnionych i ich rodzin w soboty  
   Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji  
   TOT w Ciechanowie, 
 - superwizja w Poradni Leczenia Uzależnień w  
   Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.                                                  

2.    Nazwa zadania:  pkt  2  otrzymuje brzmienie: 
 -  usługi psychologiczne dla dorosłych, 
 - usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, specjalistyczna   
   pomoc rodzicom, realizacja zajęć psychoedukacyjnych w szkołach,  

 - usługi prawne, 
 - wywiady środowiskowe pracownika socjalnego, 

  - dyżury policjanta, 
  - dyżury interwencyjno - wspierające dla rodzin z problemem alkoholowym, konsultacje   
    specjalistyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, realizacja zajęć psychoedukacyjnych w   

  szkołach, 
- specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po środki psychoaktywne,   
  zajęcia psychoedukacyjne w szkołach.             -     70.800 zł. 

3. Nazwa zadania:  pkt  5 otrzymuje brzmienie: 
- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 
- zatrudnienie wychowawców, 
- dożywianie dzieci,  
- materiały pomocnicze do realizacji zajęć,  



- utrzymanie baz lokalowych świetlic, 
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic.         -     79.799,78 zł. 
 
 

4. Nazwa zadania:  pkt  27 otrzymuje brzmienie: 
- koszty sporządzania opinii psychologiczno – psychiatrycznych  
  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.    -          25.000 zł. 

5. Nazwa zadania:  pkt  28 otrzymuje brzmienie: 
- posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania  
- problemów Alkoholowych wynagrodzenia członków Komisji. - 27.600 zł. 

6. Nazwa zadania:  pkt  30 otrzymuje brzmienie: 
- utrzymanie budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A. - 43.000 zł. 

             
 

§ 2. 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.    
  
       

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 
Przewodniczący Rady Miasta 
 
 
         Mariusz Stawicki 


