
UCHWAŁA NR XXXIV/236/21 
RADY GMINY LĄDEK 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/210/20 Rady Gminy Lądek z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.) Rada Gminy Lądek 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lądek na rok 2021 przyjętego uchwałą nr XXXI/210/20 Rady Gminy 
Lądek z dnia 25 listopada 2020 r. w części dotyczącej preliminarza - finansowania programu zadań z zakresu 
profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2021, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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                 Załącznik nr 1  

  do uchwały nr XXXIV/236/21 

  Rady Gminy Lądek 

  z dnia 3 lutego 2021  r. 

 

Finansowanie programu zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii na rok 2021 

 

 

 

 

 

I. Udzielenie pomocy 

rodzinom, w których 

występują problemy 

alkoholowe lub narkomani,     

a w szczególności ochrona 

przed przemocą w rodzinie. 

 

 

Zadania Kwota 
Zwiększenie 

 

1. Zabezpieczenie lokalowe i finansowe pracy 

punktu konsultacyjnego  

- umowa zlecenie: psycholog (2 h/miesiąc x 60 

zł x 12 miesięcy) 

 

 

 

 

 

 

1 440,00 zł 

 

RAZEM 1 440,00 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Prowadzenie 

profilaktycznej działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania  problemów 

alkoholowych  

i przeciwdziałania 

narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i 

młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dofinansowanie działań związanych  z 

realizacją programu profilaktycznego z 

elementami zajęć socjoterapeutycznych z 

uwzględnieniem alternatywnych form 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i 

młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi: 

 

- podczas ferii zimowych (GOK, 

ŚWIETLICA),  

 

- podczas wakacji (GOK, ŚWIETLICA),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 zł 

 

12 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dofinansowanie:  

- programów rekomendowanych przez NPZ, 

spotkań i warsztatów z profilaktyki uzależnień 

przemocy w rodzinie, prowadzone w 

środowisku lokalnym obejmującymi pracę z 

rodzicami, uczniami, nauczycielami (szkolenia 

nauczycieli) oraz pozostałymi mieszkańcami 

gminy, 

- zakup materiałów (plakaty, broszury ulotki, 

prenumerata) na rzecz kampanii 

informacyjnych skierowanych przeciwko 

przemocy w rodzinie             i substancjom 

psychoaktywnym, 

- przeprowadzenie diagnozy w środowisku 

lokalnym, 

- wspieranie działań organizowanych na terenie 

placówek oświatowych szkół, przedszkoli, 

bibliotek, świetlicy wiejskiej, GOK, 

- szkolenie dla sprzedawców napojów 

alkoholowych, członków GKRPA i innych grup 

zawodowych odpowiadających za profilaktykę              

9 400,00 zł 6 500,00 zł 
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                 Załącznik nr 1  

  do uchwały nr XXXIV/236/21 

  Rady Gminy Lądek 

  z dnia 3 lutego 2021  r. 

 

 

  

w ramach programu, zwrot kosztów podróży 

związanych ze szkoleniem  

RAZEM 21 400,00 zł 6 500,00 zł 

 

 

 

 

 

 

III. Wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń służącej 

rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych  

oraz przeciwdziałaniu 

narkomanii 

1. Dotacja projektu wypoczynkowego letniego, 

kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin, w 

których występuje problem alkoholowy, 

wychowawczy, przemoc w rodzinie, w tym 

dzieci i młodzież                   z rodzin 

wielodzietnych. Projekt realizowany                  z 

uwzględnieniem programu profilaktyki                       

z elementami zajęć socjoterapeutycznych. 

 

2. Dotacja ferii zimowych organizowanych 

przez stowarzyszenia/fundacje dla dzieci i 

młodzieży                z rodzin, w których występuje 

problem alkoholowy, wychowawczy, przemoc 

w rodzinie, w tym dzieci i młodzież z rodzin 

wielodzietnych. 

 

 

3. Dotacja półkolonii letnich organizowanych 

przez stowarzyszenia /fundacje dla dzieci                        

i młodzież z rodzin, w których występuje 

problem alkoholowy, wychowawczy, przemoc 

w rodzinie, w tym dzieci i młodzież z rodzin 

wielodzietnych. 

 

 

9 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

10 000,00 zł 

 

11 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

6 500,00 zł 

RAZEM 19 000,00 zł 17 500,00 zł 

 

IV. Podejmowanie 

interwencji w związku                      

z naruszeniem przepisów 

określonych  w art. 13 i 15 

ustawy oraz występowanie 

przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego 

 

 

 

 

 

Koszty sądowe, badania biegłych. 

 

 

 

 

1 500,00 zł 

 

 

 

 

600,00 zł 

RAZEM 

 

 

1 500,00 zł 600,00 zł 

 

V. Zapewnienie warunków 

działania/ pracy Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

1. Wynagrodzenia dla członków komisji. 

 

2. Zwrot kosztów podróży dla członków 

GKRPA nie będących pracownikami Urzędu na 

zasadach obowiązujących w Urzędzie Gminy 

Lądek. 

 

3. Materiały, koszty wysyłki korespondencji                        

i narzędzia do pracy GKRPA 

 

22.200,00 zł 

 

150,00 zł 

 

 

 

660,00 zł 

 

150,00 zł 

 

 

 

 

 

 

1 017,15 zł 
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                 Załącznik nr 1  

  do uchwały nr XXXIV/236/21 

  Rady Gminy Lądek 

  z dnia 3 lutego 2021  r. 

 

4.   Zakup art. spożywcze do pracy GKRPA. 

 

RAZEM 

 

 

 

 

23 160,00 zł 1 017,15 zł 

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii  

 

VI. Prowadzenie 

profilaktycznej działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

przeciwdziałania 

narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i 

młodzieży.  

 

 

1. Dofinansowanie/ finansowanie programów, 

warsztatów, imprez profilaktycznych dla dzieci               

i młodzieży, szkoleń dla nauczycieli, członków 

komisji i innych grup zawodowych z zakresu 

narkomanii: 

Zakup materiałów i narzędzi do prowadzenia 

zajęć, warsztatów z profilaktyki  

 

 

3 500,00 zł 

 

4 000,00 zł 

RAZEM 3 500,00 zł 4 000,00 zł 

 

RAZEM PLAN  

 

                                                                         

                                                                         

                                                                                   70 000,00 zł 

 

 

29 617,15 zł 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/236/21

Rady Gminy Lądek

z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/210/20 Rady Gminy Lądek z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, ustawą z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii - organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są
zobowiązane do podejmowania działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym NSP (Nowych Substancji Psychoaktywnych).
Powyższe zadanie realizowane jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Gminy.

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii są finansowane z dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku wnosi o zmianę w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Zmiany dotyczą zaplanowanych wydatków budżetowych na zadania profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych na 2021 r.

Do preliminarza na 2021 rok, wprowadza się kwotę 29 617,15 zł tytułem niewykorzystanych środków
za 2020 rok. Środki proponuje się przeznaczyć na następujące działania:

1.Do pkt. II ppkt 2 wprowadza się kwotę 6.500,00 zł, w związku z powyższym zmianie ulega kwota
przeznaczona na zadanie: „Dofinansowanie:

- programów rekomendowanych przez NPZ, spotkań i warsztatów z profilaktyki uzależnień przemocy
w rodzinie, prowadzone w środowisku lokalnym obejmującymi pracę z rodzicami, uczniami, nauczycielami
(szkolenia nauczycieli) oraz pozostałymi mieszkańcami gminy

- zakup materiałów (plakaty, broszury ulotki, prenumerata) na rzecz kampanii informacyjnych
skierowanych przeciwko przemocy w rodzinie i substancjom psychoaktywnym,

- przeprowadzenie diagnozy w środowisku lokalnym,

- wspieranie działań organizowanych na terenie placówek oświatowych szkół, przedszkoli, bibliotek,
świetlicy wiejskiej, GOK,

- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, członków GKRPA i innych grup zawodowych
odpowiadających za profilaktykę w ramach programu, zwrot kosztów podróży związanych ze szkoleniem”.
Z kwoty 9 400,00 zł na kwotę 15 900,00 zł.

2.Do pkt III ppkt. 1 wprowadza się kwotę 11 000,00 zł w związku z powyższym zmianie ulega kwota
przeznaczona na zadanie „Dotacja projektu wypoczynkowego letniego, kolonii dla dzieci i młodzieży
z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, wychowawczy, przemoc w rodzinie, w tym dzieci
i młodzież z rodzin wielodzietnych. Projekt realizowany z uwzględnieniem programu profilaktyki
z elementami zajęć socjoterapeutycznych.” z kwoty 9 000,00 zł na kwotę 20 000,00 zł.

3.Do pkt III ppkt. 3 wprowadza się kwotę 6 500,00 zł w związku z powyższym zmianie ulega kwota
przeznaczona na zadanie „Dotacja półkolonii letnich organizowanych przez stowarzyszenia /fundacje dla
dzieci i młodzież z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, wychowawczy, przemoc w rodzinie,
w tym dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych.” z kwoty 5 000,00 zł na kwotę 11 500,00 zł.

4.Do pkt. IV wprowadza się kwotę 600,00 zł, w związku z powyższym zmianie ulega kwota
przeznaczona na zadanie „Koszty sądowe, badania biegłych” z kwoty 1 500,00 zł na kwotę 2 100,00 zł.
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5.Do pkt. V ppkt 3 wprowadza się kwotę 1 017,15 zł, w związku z powyższym zmianie ulega kwota
przeznaczona na zadanie „Materiały i narzędzia do pracy GKRPA” z kwoty 660,00 zł na kwotę 1 677,15 zł.

6.Do pkt. VI wprowadza się kwotę 4 000,00 zł, w związku z powyższym zmianie ulega kwota
przeznaczona na zadanie „Dofinansowanie/ finansowanie programów, warsztatów, imprez profilaktycznych
dla dzieci i młodzieży, szkoleń dla nauczycieli, członków komisji i innych grup zawodowych z zakresu
narkomanii. Zakup materiałów i narzędzi do prowadzenia zajęć, warsztatów z profilaktyki.” Z kwoty
3 500,00 zł na kwotę 7 500,00 zł.

Do preliminarza na 2021 rok, wprowadza następującą zmianę:

1.Z pkt II ppkt 1 zdejmuje się kwotę 6 000,00 zł w związku z powyższym zmianie ulega kwota
przeznaczona na zadanie „Dofinansowanie działań związanych z realizacją programu profilaktycznego
z elementami zajęć socjoterapeutycznych z uwzględnieniem alternatywnych form zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi:

- podczas ferii zimowych (GOK, ŚWIETLICA)”

Z kwoty 6 000,00 zł na kwotę 0,00 zł.

2.Z pkt II ppkt 1 wprowadza się kwotę 6 000,00 zł w związku z powyższym zmianie ulega kwota
przeznaczona na zadanie „Dofinansowanie działań związanych z realizacją programu profilaktycznego
z elementami zajęć socjoterapeutycznych z uwzględnieniem alternatywnych form zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi:

- podczas wakacji (GOK, ŚWIETLICA)”

Z kwoty 6 000,00 zł na kwotę 12 000,00 zł.

3.Z pkt III ppkt 2 zdejmuje się kwotę 5 000,00 zł w związku z powyższym zmianie ulega kwota
przeznaczona na zadanie „Dotacja ferii zimowych organizowanych przez stowarzyszenia/fundacje dla dzieci
i młodzieży z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, wychowawczy, przemoc w rodzinie, w tym
dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych..” z kwoty 5 000,00 zł na kwotę 0,00 zł.

4.Do pkt. III ppkt 3 wprowadza się kwotę 5 000,00 zł, w związku z powyższym zmianie ulega kwota
przeznaczona na zadanie „Dotacja półkolonii letnich organizowanych przez stowarzyszenia /fundacje dla
dzieci i młodzież z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, wychowawczy, przemoc w rodzinie,
w tym dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych..” z kwoty 11 500,00 zł na kwotę 16 500,00 zł.

Opisana powyżej zmiana dotyczy przesunięcia środków w wysokości 11 000,00 zł, które nie zostały
wykorzystane przez stowarzyszenie i GOK na realizacje ferii zimowych.
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