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UCHWAŁA Nr ….…/….…/12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia …………………….……
w sprawie: udzielenia dotacji celowej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” S.C.
Mieszko Bałys, Izabela Leśkiewicz – Piela, Wiesław Piela na realizację zadania
publicznego pn. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów
uzależnionych od alkoholu i narkotyków, obejmującej terapie grupową i indywidualną
osób uzależnionych i członków ich rodzin w roku 2013.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 j.t. z późn. zm.), art. 114 ust.1 pkt 5 ustawy z 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz.654), w związku z art. 41 ustawy
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz.473 j.t.), i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. z 2012r. poz.124 j.t.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu
przez Komisję Finansów Publicznych oraz Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia.

Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Udziela się dotacji celowej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy
Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” S.C. Mieszko Bałys, Izabela
Leśkiewicz – Piela, Wiesław Piela na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie terapii
wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
obejmującej terapie grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin w roku
2013.
§2
Szczegółowy opis zadania, wysokość środków finansowych, tryb kontroli wykonania zadania,
warunki przekazania i rozliczenia dotacji określi odrębna umowa.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§4
Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku.
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UZASADNIENIE
(Uchwała Nr ........../………/12)
Zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112
poz.654), podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne
z przeznaczeniem na cele określone w odrębnych przepisach. Celem w tym przypadku jest
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin (zadanie własne gminy), a podstawę uzyskania
środków publicznych stanowi art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.
Opracował:

Numer nadany przez DUR:

………………………………………….

......................................................................

(data i podpis pracownika)

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

Projekt uchwały kieruję na:

......................................................................

......................................................................

(data, podpis i pieczątka kierownika wydziału)

(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Sprawdził pod względem prawnym:

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

......................................................................
(data, podpis i pieczątka radcy prawnego)

Zatwierdził:
Rozdzielnik:

......................................................................
(data, podpis i pieczątka Zastępcy Prezydenta/
Skarbnika Miasta/Sekretarza Miasta)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta
Tychy celem przedłożenia pod obrady

...................................................................
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)
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