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Uchwała Nr ……/2022 
Rady Gminy Stoszowice 

z dnia 31 marca 2022r. 
 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2022 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U.  z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) i art. 10 ustawy  
z dnia 22 października 2020 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U.  
z 2020 r., poz. 2050 ze zm.) w zw. z art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie 
ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 
2469),Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1 . Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2022 r.określony wzałączniku nr 1 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 . Przyjmuje się preliminarz budżetowy Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2022, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 
 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 
Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 
1119), realizacja zadań, związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu,a także 
przeciwdziałanie narkomanii jest prowadzona w postaci gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne 
dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w 
Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek 
pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną 
jednostkę wskazaną w tym programie. W myśl postanowieńart. 10 ust. 1-3 ustawy  
z dnia 27 października 2020 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U.  
z  2020 r., poz. 2050 ze zm.),przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych 
gminy.Ustawodawca ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu 
publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2469) wprowadził 
art. 21 zgodnie z którym, uchwalone przed dniem 1 stycznia 2022 r.gminne 
programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminne 
Programy Przeciwdziałania Narkomanii, w brzmieniu dotychczasowym - zachowują 
moc do dnia uchwalenia wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2022 r., i są 
finansowane na dotychczasowych zasadach. 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań w ww. zakresie, 
opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, biorąc pod 
uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w 
Narodowym Programie Zdrowia. Gminny Program stanowi część gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych. W Gminnym Programie uwzględnia się 
działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną prowadzoną 
w szkołach i placówkach systemu oświaty, a także diagnozę w zakresie 
występujących w szkołach i placówkach systemu oświaty czynników ryzyka i 
czynników chroniących. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwala 
rada gminy. 

Realizacja zadań wymienionych w powyższych aktach prawnych prowadzona jest  
w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanego corocznie przez 
Radę Gminy. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i 
uzasadnione. 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr ……/2022 
Rady Gminy  Stoszowice 
z dnia 31 marca 2022 r. 

 
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

NA 2022ROK 

 
WSTĘP 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stoszowice na 2022 rok(zwany w dalszej 
części Programem), określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z 
art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277) i art. 10 ust. 
1-3 ustawy z dnia  27 października 2020 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.). Powyższy Program stanowi kontynuację realizacji 
sprawdzonychw poprzednich latach działań, ale podejmuje również nowe 
przedsięwzięcia, które mają zwiększyć ich skuteczność. 
 
I. PODSTAWA PRAWNA 
 
1. USTAWY: 
1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
3) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  
4) Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  
5) Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. 
6) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
7) konwencja o prawach osób niepełnosprawnych 
 
2. PROGRAMY KRAJOWE: 
Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 
 
3. PROGRAMY GMINNE: 
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1) UCHWAŁA NR XX/140/2020 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 29 grudnia 
2020 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025; 

2) UCHWAŁA NR VIII/131/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. RADY GMINY 
STOSZOWICE- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
Stoszowice na lata 2016 - 2022 

 
 

ROZDZIAŁ I 

Diagnoza problemów uzależnień w Gminie Stoszowice 
na dzień 07 grudnia 2021 r. 

 
1. Gmina Stoszowice liczy 5171 mieszkańców, z czego 4288to osoby powyżej 18 

roku życia. 
2. W oparciu o dane uzyskane od II Rewiru Dzielnicowych w Ząbkowicach Śląskich,  

w ramach przeprowadzonych działań na dzień 7 grudnia 2021 r., ustalono że na 
terenie Gminy Stoszowice: 
1) osoby nietrzeźwe poniżej 18 roku życia zatrzymane w policyjnych izbach 

dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych – 0; 
2) osoby zatrzymane nietrzeźwe przewiezione w celu wytrzeźwienia  

w pomieszczeniach policyjnych – 11; 
3)  osoby nietrzeźwe przewiezione z Gminy Stoszowice do Izby Wytrzeźwień – 

0; 
4) zatrzymano nietrzeźwych kierujących (przestępstwo) –9; 
5) zatrzymano kierujących po spożyciu alkoholu (wykroczenie) – 6; 
6) miejscowości najbardziej zagrożone przestępczością – Sołectwo Stoszowice 

oraz Sołectwo  Budzów; 
7) osoby zatrzymane posiadające narkotyki –0; 
8) osoby zatrzymane pod wpływem narkotyków – 0; 
9) naruszenie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu – 0; 
10) interwencje domowe na terenie gminy –29; 
11) założono kart niebieskich – 21. 

 
3. Na terenie Gminy Stoszowice funkcjonują26placówek handlowych, w których 

prowadzi się sprzedaż napoi alkoholowych, zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

Miejscowości 

Liczba punktów sprzedaży 
Poza miejscem sprzedaży W miejscu sprzedaży 

Do 4,5% 
(oraz piwa) 

Od 4,5 % - 18%
(z wyjątkiem 

piwa) 

powyżej  
18% 

Do 4,5% 
(oraz 
piwa) 

Od 4,5 % - 18% 

(z wyjątkiem 
piwa) 

powyżej 
18% 

Budzów 2 2 2 - - - 
Budzów 
Kolonia 

- - - 1 1 - 



Projekt uchwały z dnia 22marca 2022 r. 

Stoszowice 3 3 3 1 - - 
Srebrna Góra 1 1 1 14 9 7 
Lutomierz 1 1 1 - - - 
Rudnica 1 1 1 1 - - 
Grodziszcze 2 1 2 - - - 
Jemna - - - - - - 
Przedborowa 1 1 1 - - - 
       
 
Do końca 2021 roku zakres programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych obejmował problematykę alkoholową oraz narkotykową. Stąd 
wszelkie diagnozy lokalne obejmowały rozpowszechnienie problemów 
alkoholowych oraz narkomanii. Obecna sytuacja prawna wymaga sporządzenia 
diagnozy problemów  uzależnień behawioralnych na terenie gminy. 

 
ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania priorytetowe Programu na 2022 r. 
 
I. Cele Programu 

Realizacja programu powinna przynieść korzyści (cele) w sferze zdrowotnej  
i ekonomicznej oraz przyczyniać się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności  
w dziedzinie: 
1) życia rodzinnego; 
2) opieki zdrowotnej; 
3) ryzyka zachorowań;   
4) pomocy społecznej; 
5) wiedzy na temat uzależnień i sposobu ich leczenia. 

Cele będą realizowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności, 
zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego, określoną w art. 2 Konwencji  
o prawach osób niepełnosprawnych oraz potrzebami osób z różnymi 
niepełnosprawnościami. 

 
II. Zadania Programu 
  
Celami programu, wpisującymi się w cele operacyjne Narodowego Programu 
Zdrowia (NPZ) dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom są: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez: 
1) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, 

narkotykowym i zagrożonych uzależnieniem behawioralnym. Praca Punktu 
polega na zatrudnieniu specjalisty, który  przekazuje  informację osobom 
uzależnionym i ich rodzinom na temat specyfiki  samego problemu, ale też na 
temat  placówek, grup terapeutycznych i  publicznych  ośrodków 
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terapeutycznych. Zadanie związane jest także z potrzebą zapewnienia 
odpowiedniego umeblowania, sprzętu, art. biurowych i innych na potrzeby 
funkcjonowania Punktu, a także prac remontowych. Zadanie będzie realizowane 
w ramach redukcji szkód i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od 
alkoholu o których mowa w NPZ.; 

2) współpraca z Centrum Terapii UzależnieńSANGO w Ząbkowicach Śląskich 
dotycząca ambulatoryjnych świadczeń leczniczych w zakresie świadczeń 
medycznych, obejmujących sprawowanie opieki nad uzależnionymi od alkoholu  
i innych substancji psychoaktywnych, a także członków rodzin tych osób; 

3) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: 
a) prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami z problemem alkoholowym  

oraz rozpowszechnienie informacji w ramach edukacji zdrowotnej o której 
mowa w NPZ; 

b) prowadzenie działań zmierzających do nałożenia obowiązku leczenia 
odwykowego wobec osób zgłoszonych; 

c) współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego w ramach leczenia, 
rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu zgodnie  
z założeniami NPZ; 

d) działalność profilaktyczna  i pomocowa i przekazywanie informacji na temat 
ruchów samopomocowych, o mitingach Wspólnoty Anonimowych 
Alkoholików; 

e) składanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym; 

f) zakup materiałów biurowych, papierniczych, materiałów informacyjnych, 
ulotek dotyczących nadużywania alkoholu, przemocy w rodzinie i 
narkomanii do punktu konsultacyjnego. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności: 
1) stosowanie interwencji prawno-administracyjnej wobec osób nadużywających 

alkoholu oraz wobec sprawców stosowania przemocy w rodzinie, w 
szczególności: 
a) prowadzenie rozmów interwencyjnych z osobami wnioskowanymi do 

Komisji, 
b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu, 

c) opłacenie kosztów powołania biegłych sądowych orzekających  
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

d) zwiększanie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla 
osób doznających przemocy w rodzinie o której mowa w NPZ, poprzez 
współpracę z Zespołem  Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 
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Przemocy w Rodzinie i wspieranie działań zgodnych z procedurą 
,,Niebieskie karty", 

e) współdziałanie z policją, prokuraturą, pracownikami socjalnymi, 
pedagogami szkolnymi, pracownikami służby zdrowia w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy ofiarom przemocy ze strony osób 
uzależnionych od alkoholu, 

f) współdziałanie z Sądem Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich. 
2) pomoc terapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,  

w szczególności: 
a) wspieranie i finansowanie zajęć pozalekcyjnych i programów 

terapeutycznych dla dzieci, 
b) dofinansowanie obozów, kolonii, wycieczek dla dzieci z rodzin, w których 

występują problemy z alkoholem, przemoc w rodzinie oraz z rodzin 
prawidłowo funkcjonujących. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz 
uzależnień behawioralnych dla  dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez: 
1) realizację programów z zakresu problematyki alkoholowej, narkomanii oraz 

uzależnień behawioralnych (w szczególności e-uzależnień)  w ramach 
profilaktyki uzależnień (uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) o której 
mowa w NPZ poprzez organizowanie i finansowanie  na terenie szkół i 
innych placówek programów oraz przedstawień profilaktycznych 
dotyczących problematyki uzależnień; 

2) dofinansowanie imprez sportowych i kulturalnych, festynów, warsztatów dla 
dziecii młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Gminy; 

3) wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania 
wolnego czasu przez dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze 
sportowym dla dzieci i młodzieży; 

4) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w ramach edukacji zdrowotnej  
i profilaktyki uzależnień określonej w Narodowym Programie Zdrowia; 

5) prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych; 
6) organizacja lokalnych imprez o działaniu profilaktycznym; 
7) wspieranie inicjatyw środowiskowych w zakresie promocji zdrowego stylu 

życia w świetlicach, placówkach oświatowych, 
4. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu-dofinansowanie różnych form 

zajęć rekreacyjno-sportowych, w tym pozalekcyjne zajęcia sportowe jako element 
programu profilaktycznego w szczególności dla dzieci i młodzieży w ramach 
profilaktyki uzależnień (uniwersalnej, selektywnej i wskazującej), o której mowa  
w NPZ oraz  organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, 
przeglądów, wydarzeń o charakterze prozdrowotnym, rekreacyjno-sportowym. 

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych, służące 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym poprzez wsparcie finansowe 
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przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe (kolonie, obozy, zajęcia 
sportowe). 

6. Edukację kadr, o której mowa w NPZ poprzez podnoszenie kompetencji  
przedstawicieli instytucji działających w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania 
problemów  wynikających z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych. 

7. Opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych obejmująca 
problematykę uzależnień behawioralnych w ramach monitorowania i badania 
problematyki o której mowa w NPZ. 

8. Zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie sprzedaży 
napojów alkoholowych o której mowa w NPZ, poprzez prowadzenie kontroli 
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykrywania 
naruszeń ustawy. 

 
ROZDZIAŁ III 

Sposoby realizacji 
 

1. Realizatorem  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowychoraz Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy w Stoszowicach 
wraz z Gminna Komisją  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(GKRPA). 
 2. Zadania programu realizowane będą przez: 
1) siły własne GKRPA; 
2) zlecanie zadań jednostkom podległym, a także placówkom oświatowym - w 

drodze zmiany dysponenta środków budżetowych lub konkursów ofert; 
3) zakupy i zlecenia zewnętrzne: 

a) poprzez konkursy ofert, 
b) poprzez zamówienia publiczne, 
c) poprzez zamówienia z wolnej ręki. 
9. Harmonogram realizacji, źródła finansowania i łączne nakłady finansowe. 

Gminny Program realizowany będzie przez cały rok kalendarzowy w ramach 
środków finansowych planowanych w budżecie Gminy na 2022 rok, stanowiących 
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Niewykorzystane środki przeznaczone na realizację Programu w 2022roku, 
powiększą w kolejnym roku budżetowym kwotę realizacji gminnego programu. 

10. Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  
z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, która weszła w życie w dniu  
01 stycznia 2021 roku, wprowadziła do ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przepisy dotyczące opłaty od sprzedaży napojów 
alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 
nieprzekraczającej 300 ml, czyli tzw. małpek. Opłaty wnoszone za sprzedaż napojów 
alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 
nieprzekraczającej 300 ml stanowią w wysokości: 
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1) 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów 
alkoholowych, 

2) 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Środki o których mowa w art. 9³ w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , przeznacza się na realizację 
lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom 
spożywania alkoholu. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Stoszowicach 

 
1. Przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakresie 
lecznictwa odwykowego w szczególności: 

1) przyjęcie zgłoszenia w przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu  
z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek zawartych wart. 24 ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

2) wezwanie na rozmowę interwencyjno-motywacyjną osoby, co do której 
wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek zawartych w art. 24 ustawy o 
wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

3) skierowanie ww. osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii  
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 
leczniczego, 

4) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z 
opinią wydaną przez biegłego, 

5) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego właściwego 
według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, 

6) inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych stanowiących zadania własne gmin, w oparciu o ustawę  
o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminny 
program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii, 

7) opiniowanie wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 

ROZDZIAŁ V 

Zasady wynagradzania członków GKRPA 

 
1. Ustala się następujące zasady finansowania pracy członków Komisji: 
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1) za udział w posiedzeniu oraz innych pracach Komisji przewodniczącemu oraz 
członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł. brutto 
(słownie sto złotych brutto) za każde spotkanie; 

2) wynagrodzenie będzie wypłacane członkom komisji w oparciu o listę 
obecności,  
a takżew przypadku gdy członek komisji przybył na posiedzenie, który z 
braku quorum się nie odbyło; 

3) przyjmuje się zasady zwrotu kosztów podróży służbowych, tj. podróży 
związanychz wykonywaniem funkcji członka komisji według zasad 
uregulowanych przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r. poz.167); 

4) członek komisji będący pracownikiem Urzędu Gminy oraz członkowie będący 
kierownikami, pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy otrzymują 
wynagrodzenie tylko wtedy, jeżeli posiedzenie komisji odbywa się poza 
godzinami pracy obowiązującymi tych członków; 

5) za nieobecność na posiedzeniu wynagrodzenie nie przysługuje; 
6) środki na wynagrodzenie członków komisji, delegacje, szkolenia pochodzą  

z funduszy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt uchwały z dnia 22marca 2022 r. 

 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr……/2022 
Rady Gminy Stoszowice 
z dnia 31 marca 2022 r. 

 
 

Preliminarz budżetowy 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

 
 
Dochody: 
- wpływy za wydane zezwolenia – 85.000,00 zł 
 
Wydatki: 
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
85.000,00 zł. 
 

Lp. Zadania do realizacji Kwota w zł.

1 
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i osób zagrożonych uzależnieniem. 
19.120,00 

2 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii dla dzieci i młodzieży. 
55.840,00 

3 
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych, 

służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 
6.000,00 

4 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

wynagrodzenia członków komisji, szkolenia, delegacje. 
4.040,00 

 RAZEM 85.000,00 
 
– Przeciwdziałanie Narkomanii –5 000,00 zł. (zakup materiałów edukacyjnych: 
broszury, ulotki, poradniki, poradnictwo specjalistyczne). 
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