
 
Uchwała Nr VII/54/2011 
Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 
z dnia 12 maja 2011r.  

 
w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie z Miastem Opole porozumienia 
dotyczącego przejęcia zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi 
mieszkańców gminy zagrożonych  uzależnieniem od alkoholu, 
doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu. 

 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 oraz art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r: Nr 23, poz. 220;Nr 

62, poz. 558;Nr 113, poz.984; Nr 53, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 
Nr 162, poz.1568, z 2004r:Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203 i Nr 167,poz.1759; z 2005r.: Nr 
172,poz.1441 i Nr 175,poz.145; z 2006r: Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 
138,poz.974; Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r: Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. 
Nr52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, z 

2011r. Nr 40, poz. 230) w związku z pkt 4 i 9 w części III Gminnego programu 
profilaktyki i pozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011 przyjętego 
Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12.05.2011r.  w 
sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,  Rada Gminy Dobrzeń Wielki 
uchwala,  
co następuje: 
 
 

§ 1 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Dobrzeń Wielki porozumienia z Miastem 
Opole dotyczącego przejęcia przez Miasto Opole zadań w zakresie objęcia 
działaniami profilaktycznymi mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, zagrożonych 
uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby 
Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym  
w Opolu. 

§ 2 

Wyraża się zgodę na przekazanie przez Gminę Dobrzeń Wielki dotacji dla Miasta 
Opola w wysokości 3250 (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł. ze środków 
przeznaczonych w planie wydatków budżetowych gminy na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w § 1. 

§ 3 
Szczegóły dotyczące wykonania zadania, o którym mowa w §1 oraz sposobu 
rozliczenia dotacji, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały,  określone zostaną  

w treści porozumienia, do zawarcia którego upoważnia się Wójta.  
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 


