BURMFSTR7 PRUDNKA
ZARZADZENIE Nr 181 A/2014
Burmistrza Prudnika
z dnia 21 lipca 2014 r.
w sprawie wykonania uchwaly Nr LI/808/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia
2013 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiqzywania problemow
alkoholowych na rok 2014.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zmian.), w zwiajzku z uchwaly
Nr LI/808/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie
Gminnego programu profilaktyki i rozwia^zywania problemow alkoholowych na rok
2014r. zarza^dzam, co nast?puje:
§1. 1. Realizacj? Gminnego programu profilaktyki i rozwia^zywania problemow
alkoholowych, na rok 2014 w cze_sci dot. :
Prowadzenia profilaktycznej dziaialnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi^zywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii,
a w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajgc
sportowych, a takze dziatan na rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych
w pozalekcyjnych programach opiekunczo - wychowawczych
i socjoterapeutycznych poprzez:
-

organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z grup ryzyka obj^tych
programem terapeutycznym zapewnia Osrodek Pomocy Spolecznej w Prudniku.

2. Na realizacj? zadania okreslonego w ust. 1 przekazuje si? srodki do wysokosci
29 886,00 zlotych.
§ 2. Zasady przekazania srodkow do Osrodka Pomocy Spolecznej w Prudniku oraz
rozliczenia zadania okresla zalq.cznik do zarza^dzenia.

§ 3. Zobowiajzuje si? Kierownika Osrodka Pomocy Spolecznej w Prudniku
odpowiedzialnego za realizacj? zadania, o ktorym mowa w § 1 do przestrzegania
przepisow wynikaja^cych z ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowosci,
o zamowieniach publicznych, o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi, o przeciwdzialaniu narkomanii.
§ 4. Srodki finansowe uzyskane na podstawie niniejszego Zarzadzenia podlegaja^
zwrotowi w cz?sci w jakiej zadanie nie zostalo wykonane, ba^dz wykorzystane
niezgodnie z przeznaczeniem w terminie wskazanym w zala^czniku do zarzadzenia.
§ 5. Wykonanie zarzadzenia powierza si? Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Prudniku.
§ 6. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zasady przekazywania srodkow do Osrodka Pomocy Spolecznej w Prudniku oraz
rozliczenia zadania przez w/w jednostk?.
1. Terrain realizacji zadania : 21.07. 2014r. - 30. 08. 2014 r.
2. Terrain rozliczenia zadania ustala si? do dnia 22 wrzesnia 2014 r.
3. Uruchomienie srodkow nastapi na podstawie odr?bnego wniosku zaakceptowanego przez
Burmistrza Prudnika, zlozonego nie wczesniej niz 30 dni przed rozpocz?ciem realizacji
zadania.
4. 1) Ustala si?, ze w celu rozliczenia zadania OPS w Prudniku przedlozy:
a) kserokopie umow ze zrealizowanym programem terapeutycznym oraz kserokopie
opisanych i zatwierdzonych faktur ze wskazanym zrodlem finansowania
wydatkow (oryginaly do wglajdu),
b) do faktur platnych przelewem nalezy dota^czyc kserokopie wyci^gu
bankowego z dnia zaplaty, a gdy formq. platnosci jest gotowka faktura
powinna zawierac adnotacj? ,,zaplacono gotowkaj".
2) Ostateczne rozliczenie realizacji zadania nastaj>i po zaakceptowaniu przez
Burmistrza Prudnika wniosku akceptuja^cego rozliczenia srodkow, sporzajizonego
przez Inspektora ds. Patologii Spotecznych.
5. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania na kazdym jego etapie,

f—

oraz kontroli wykorzystania srodkow poprzez wglajd do wszystkich dokumentow
zrodlowych b^dajcych podstawa^ dokonania wydatkow na zadanie obj?te Programem.
6. W przypadku niewykorzystania kwoty na realizacj? zadania w pelnej wysokosci w
terminie okreslonym w pkt. 1 bajdz wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem,
kwota ta podlega zwrotowi do dnia 22 wrzesnia 2014 r. na konto Gminy Prudnik .
7. Nadzor nad prawidiowoscia^ wykonania zadania oraz sporza^dzenia wniosku
akceptuja^cego rozliczenia srodkow powierza si? Inspektorowi ds. Patologii Spotecznych.
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