
UCHWAŁA Nr XLII/1066/09 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok” 
 

Na podstawie 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; Nr 115, 
poz. 793, Nr 176, poz. 1238; Dz. U z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; Dz. U z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97; Nr 144, poz. 1175); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/799/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009 r. 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2009 rok” (zm. Uchwała Nr XXXVI/899/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 
29 czerwca 2009 r.) w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany: 
1) w rozdziale V punkt 1.6 w wierszu o liczbie porządkowej Nr 1 kolumna „Kwota 

przewidziana na realizację zadania” otrzymuje brzmienie: „187 000 zł” 
2) w rozdziale V w punkcie 1.6 dodane zostają wiersze o liczbie porządkowej nr 10 i 11 

szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej uchwały 
3) w rozdziale V punkt 1.6 w wierszu o liczbie porządkowej Nr 14, kolumna „Kwota 

przewidziana na realizację zadania” otrzymuje brzmienie: „113 262 zł” 
4) w rozdziale VI w wierszu o liczbie porządkowej Nr 5 kolumna „Kwota przewidziana na 

realizację zadania” otrzymuje brzmienie: „715 935 zł.” 
5) w rozdziale VII w wierszu o liczbie porządkowej Nr 1 kolumna „BudŜet” otrzymuje 

brzmienie: „187 000 zł” 
6) w rozdziale VII dodany zostaje wiersz o liczbie porządkowej Nr 5 następującej treści: 

„5. Dofinansowanie profilaktycznych zajęć 
sportowych realizowanych przez Wydział 
Oświaty  

WOś 55 000 zł IV kwartał.” 

7) w rozdziale VII w wierszu o liczbie porządkowej Nr 9 kolumna „BudŜet” otrzymuje 
brzmienie: „715 935 zł” 

8) w rozdziale VIII dodany zostaje punkt Nr 2 następującej treści: „Wydział Oświaty Urzędu 
Miasta Szczecin,”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 



Załącznik  
do Uchwały Nr XLII/1066/09 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 14 grudnia 2009 r. 

 
Lp. Nazwa zadania Przewidywane do osiągnięcia 

rezultaty 
Wskaźniki wykonania 

zadania 
Kwota 

przewidziana 
na realizację 

zadania 
„10. Aktywizacja społeczna 

szczecinian i przeciwdziałanie 
uzaleŜnieniom realizowane 
poprzez zagospodarowanie 
czasu wolnego osiedlowej 
społeczności lokalnej - 
zatrudnienie animatorów 
środowiskowych na boiskach 
powstałych w ramach programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012”. 

1. Rozszerzenie oferty 
nieodpłatnych zajęć 
sportowych  
i rekreacyjnych dla 
beneficjentów w róŜnym 
wieku: dzieci, młodzieŜy i 
dorosłych; 

2. zagospodarowanie czasu 
wolnego beneficjentów 
zadania; 

3. rozszerzenie zainteresowań 
dzieci, młodzieŜy i 
dorosłych w kierunku 
aktywności sportowych 
róŜnego typu; 

4. dodatkowe wykorzystanie 
istniejących gminnych 
zasobów - obiekty 
sportowe. 

1. Ilość i rodzaj 
alternatywnych  
i bezpłatnych dla 
beneficjentów 
programów 
sportowych, 
festynów i in. 
dostępnych na 
terenie boisk 
szkolnych; 

2. ilość i wiek 
uczestników 
biorących udział  
w zajęciach; 

3. stopień 
zainteresowania  
i zadowolenia 
beneficjentów 
zadania; 

4. kwalifikacje 
zawodowe 
animatorów 
środowiskowych; 

5. kwalifikacje kadry 
prowadzącej zajęcia 
sportowe.   

35 000 zł. 

11. Profilaktyka uzaleŜnień 
realizowana poprzez 
zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieŜy  
i zaangaŜowanie do zajęć 
sportowych na wodzie. 

1. Rozszerzenie oferty 
profilaktycznej skierowanej 
do dzieci i młodzieŜy; 

2. zagospodarowanie czasu 
wolnego beneficjentów 
zadania; 

3. rozszerzenie zainteresowań 
dzieci i młodzieŜy 
w kierunku aktywności 
sportowych na wodzie tj.: 
nauki pływania na desce 
windsurfingowej, nauki 
pływania wpław oraz zasad 
udzielania pierwszej 
pomocy; 

4. dodatkowe wykorzystanie 
istniejących gminnych 
zasobów - obiekt sportowy; 

5. doposaŜenie w nowy sprzęt 
sportowy wykonawcy 
zadania. 

 

1. Ilość i rodzaj 
alternatywnych  
i bezpłatnych dla 
beneficjentów 
rodzajów zajęć 
sportowych; 

2. ilość uczestników 
korzystających  
z  zajęć; 

3. stopień 
zainteresowania  
i zadowolenia 
beneficjentów 
zadania; 

4. adekwatność 
kwalifikacji kadry 
trenerskiej do 
rodzaju zajęć 
sportowych; 

5. ilość i rodzaj 
zakupionego sprzętu 
sportowego 
niezbędnego do 
trenowania sportów 
wodnych.   

20 000 zł.” 

 



UCHWAŁA Nr XLII/1066/09 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok” 
 

Na podstawie 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; Nr 115, 
poz. 793, Nr 176, poz. 1238; Dz. U z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; Dz. U z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97; Nr 144, poz. 1175); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/799/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009 r. 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2009 rok” (zm. Uchwała Nr XXXVI/899/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 
29 czerwca 2009 r.) w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany: 
1) w rozdziale V punkt 1.6 w wierszu o liczbie porządkowej Nr 1 kolumna „Kwota 

przewidziana na realizację zadania” otrzymuje brzmienie: „187 000 zł” 
2) w rozdziale V w punkcie 1.6 dodane zostają wiersze o liczbie porządkowej nr 10 i 11 

szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej uchwały 
3) w rozdziale V punkt 1.6 w wierszu o liczbie porządkowej Nr 14, kolumna „Kwota 

przewidziana na realizację zadania” otrzymuje brzmienie: „113 262 zł” 
4) w rozdziale VI w wierszu o liczbie porządkowej Nr 5 kolumna „Kwota przewidziana na 

realizację zadania” otrzymuje brzmienie: „715 935 zł.” 
5) w rozdziale VII w wierszu o liczbie porządkowej Nr 1 kolumna „BudŜet” otrzymuje 

brzmienie: „187 000 zł” 
6) w rozdziale VII dodany zostaje wiersz o liczbie porządkowej Nr 5 następującej treści: 

„5. Dofinansowanie profilaktycznych zajęć 
sportowych realizowanych przez Wydział 
Oświaty  

WOś 55 000 zł IV kwartał.” 

7) w rozdziale VII w wierszu o liczbie porządkowej Nr 9 kolumna „BudŜet” otrzymuje 
brzmienie: „715 935 zł” 

8) w rozdziale VIII dodany zostaje punkt Nr 2 następującej treści: „Wydział Oświaty Urzędu 
Miasta Szczecin,”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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i rekreacyjnych dla 
beneficjentów w róŜnym 
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róŜnego typu; 

4. dodatkowe wykorzystanie 
istniejących gminnych 
zasobów - obiekty 
sportowe. 

1. Ilość i rodzaj 
alternatywnych  
i bezpłatnych dla 
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zainteresowania  
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4. kwalifikacje 
zawodowe 
animatorów 
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11. Profilaktyka uzaleŜnień 
realizowana poprzez 
zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieŜy  
i zaangaŜowanie do zajęć 
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dzieci i młodzieŜy 
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windsurfingowej, nauki 
pływania wpław oraz zasad 
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4. dodatkowe wykorzystanie 
istniejących gminnych 
zasobów - obiekt sportowy; 

5. doposaŜenie w nowy sprzęt 
sportowy wykonawcy 
zadania. 

 

1. Ilość i rodzaj 
alternatywnych  
i bezpłatnych dla 
beneficjentów 
rodzajów zajęć 
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UCHWAŁA Nr XLII/1066/09 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 14 grudnia 2009 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok” 
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w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
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realizację zadania” otrzymuje brzmienie: „715 935 zł.” 
5) w rozdziale VII w wierszu o liczbie porządkowej Nr 1 kolumna „BudŜet” otrzymuje 

brzmienie: „187 000 zł” 
6) w rozdziale VII dodany zostaje wiersz o liczbie porządkowej Nr 5 następującej treści: 

„5. Dofinansowanie profilaktycznych zajęć 
sportowych realizowanych przez Wydział 
Oświaty  

WOś 55 000 zł IV kwartał.” 

7) w rozdziale VII w wierszu o liczbie porządkowej Nr 9 kolumna „BudŜet” otrzymuje 
brzmienie: „715 935 zł” 

8) w rozdziale VIII dodany zostaje punkt Nr 2 następującej treści: „Wydział Oświaty Urzędu 
Miasta Szczecin,”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Rady Miasta Szczecin 
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Lp. Nazwa zadania Przewidywane do osiągnięcia 

rezultaty 
Wskaźniki wykonania 

zadania 
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zadania 
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szczecinian i przeciwdziałanie 
uzaleŜnieniom realizowane 
poprzez zagospodarowanie 
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zawodowe 
animatorów 
środowiskowych; 
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prowadzącej zajęcia 
sportowe.   

35 000 zł. 

11. Profilaktyka uzaleŜnień 
realizowana poprzez 
zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieŜy  
i zaangaŜowanie do zajęć 
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udzielania pierwszej 
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4. dodatkowe wykorzystanie 
istniejących gminnych 
zasobów - obiekt sportowy; 

5. doposaŜenie w nowy sprzęt 
sportowy wykonawcy 
zadania. 

 

1. Ilość i rodzaj 
alternatywnych  
i bezpłatnych dla 
beneficjentów 
rodzajów zajęć 
sportowych; 
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w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2009 rok” (zm. Uchwała Nr XXXVI/899/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 
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wieku: dzieci, młodzieŜy i 
dorosłych; 

2. zagospodarowanie czasu 
wolnego beneficjentów 
zadania; 

3. rozszerzenie zainteresowań 
dzieci, młodzieŜy i 
dorosłych w kierunku 
aktywności sportowych 
róŜnego typu; 

4. dodatkowe wykorzystanie 
istniejących gminnych 
zasobów - obiekty 
sportowe. 

1. Ilość i rodzaj 
alternatywnych  
i bezpłatnych dla 
beneficjentów 
programów 
sportowych, 
festynów i in. 
dostępnych na 
terenie boisk 
szkolnych; 

2. ilość i wiek 
uczestników 
biorących udział  
w zajęciach; 

3. stopień 
zainteresowania  
i zadowolenia 
beneficjentów 
zadania; 

4. kwalifikacje 
zawodowe 
animatorów 
środowiskowych; 

5. kwalifikacje kadry 
prowadzącej zajęcia 
sportowe.   

35 000 zł. 

11. Profilaktyka uzaleŜnień 
realizowana poprzez 
zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieŜy  
i zaangaŜowanie do zajęć 
sportowych na wodzie. 

1. Rozszerzenie oferty 
profilaktycznej skierowanej 
do dzieci i młodzieŜy; 

2. zagospodarowanie czasu 
wolnego beneficjentów 
zadania; 

3. rozszerzenie zainteresowań 
dzieci i młodzieŜy 
w kierunku aktywności 
sportowych na wodzie tj.: 
nauki pływania na desce 
windsurfingowej, nauki 
pływania wpław oraz zasad 
udzielania pierwszej 
pomocy; 

4. dodatkowe wykorzystanie 
istniejących gminnych 
zasobów - obiekt sportowy; 

5. doposaŜenie w nowy sprzęt 
sportowy wykonawcy 
zadania. 

 

1. Ilość i rodzaj 
alternatywnych  
i bezpłatnych dla 
beneficjentów 
rodzajów zajęć 
sportowych; 

2. ilość uczestników 
korzystających  
z  zajęć; 

3. stopień 
zainteresowania  
i zadowolenia 
beneficjentów 
zadania; 

4. adekwatność 
kwalifikacji kadry 
trenerskiej do 
rodzaju zajęć 
sportowych; 

5. ilość i rodzaj 
zakupionego sprzętu 
sportowego 
niezbędnego do 
trenowania sportów 
wodnych.   

20 000 zł.” 

 


