
WOJT GMINY
Dobrzeń WieĘ Zatządzenie Nr oo5o .1.3L.2oL2

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 2 maja 2Ol2r.

w sprawie sposobu wykonania niektórych przepisów Uchwały

Nr x[xlL7gl2otz Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 kwietnia

2ot2r. w sprawie Gminnego progfamu profilaktyki i rozwiąz5rwania

problemów alkoholowych otaz Gminnego programu przeciwdziałania

narkomanii.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2oo1 r. Nr I42, poz. 1591, z póżniejszyrni

zrniananlnI), w zurię,ku z postanowieniami Rady Gminy Dobrzen Wielki zawattyrni

w Dziale II pkt 3 ppkt 8 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią2ywania

Problemów Alkoholowych, stanowiącego Zalącznik nr 1 do Uchtuałg Nr

XX/1798/2012 Radg Gming Dobrzeri Wielki z dnia. 26 kuietnia 2012r.

u) spranaie Gminnego progrąmu profiIaktgki i ronłiązgusania problemóu

alkoholotl.lgch oraz Gminnego programu przeciladzią.łąnia narkoman'i. Wójt Gminy

D obrzen Wielki zarządza, co następuje :

s1
WysokoŚć refundacji, jaką mogą uzyskać osoby :uzależnione z tytułu kosztów

ponoszonych w mvia4ku z dojazdern do opola na terapię odwykową ambulatoqrjną

(w tym ca-łodzienną) oraz na spotkania grup wsparcia, ustalana jest w zależności od

miejsca zatnieszkania Ęch osób i wynosi odpowiednio:

1) dla mieszkańców ChróŚcic

2) dla mieszkańców Dobrzenia Wielkiego

3) d1a mieszkańców Dobrzenia Małego

4) dla mieszkańców Kup

5) dla mieszkańców Borek

6) dla mieszkańców Czarnowąs

7) dla mieszkańców Btzezia

8) dla mieszkanców Swierkli

9) dla mieszkanców Krzanollu.tc

-22zŁ

-2 I zŁ

-79zŁ

-22zŁ

-18zŁ

-L7zŁ

-2 I zŁ

-18zŁ

- L6 zł.



s2
Refundacja kosztów dojazdu o któĘ mowa w $ 1, następuje na wniosek osób

zainteresowanych po przedłożeniu orygina.łów potwierdzeń pobytu na zajęciach

terapeutycznych lub na spotkaniu grupy wsparcia.

s3
Refundacja kosztów przejazdu na terapię stacjonarną do oŚrodka w Woskowicach

MaĘch lub w Branicach, dokonywana jest po przedłożeniu zaświadczenia

o zreaTizowaniu programu terapeutycznego i wynosi odpowiednio:

1) zaprzejazd do Woskowic MaĘch

2) zaprzejazd do Branic

- 40 zł. (w obydwie strony),

- 60 zŁ (w obydwie strony).

s4
Wypłata kwot stanowiących refundacje, o której mowa w s 1 i $ 3następuje gotówką

w kasie Urzędu Gminy. , 
-)

ss
Traci tlnoc Zarządzenie nr 0153 / 3I / 2oo7 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia

3o kwietnia 2oo7r, w sprawie sposobu wykonania niektórych przepisÓw Uchwały

Nr VIII/43 I2OOT Rady Gminy Dobrzen Wielki z dnia 26 kwietnia 2OO7 r. w sprawie

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi agywania Problemów Alkoholowych.

s6
Zarządzenie wchodzi w Ęcle z dnierlr podjęcia.

Wykonała:

K. Konecka


