
UCHWAŁA NR XV/78/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/37/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Gminie Nowa Słupia na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 41 ust. 1 pkt 1- 3, ust. 2 z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi  uchwala, 
co następuje:

§ 1. Preliminarz wydatków finansowych zabezpieczających realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2017-2019 i zadań wynikających z działalności G.K.R.P.A. w Nowej Słupi, stanowiący załącznik Nr 2 do 
uchwały Nr IV/37/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2019 rok, 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Jerzy Roman

Id: 1B173B25-C150-4181-9639-779085AADC13. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XV/78/19

Rady Miejskiej w Nowej Słupi

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Preliminarz
wydatków finansowych zabezpieczających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2019 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata

2017 – 2019  i zadań wynikających z działalności G. K. R. P. A. w Nowej Słupi

L.p.

Zadania
wynikające
z Programu
i związane

z działalnością
GKRPA

Sposób realizacji zadań
Osoby

odpowiedzialne
za realizację
zadania

Wysokość
kwoty

przewidywanej
na realizację
zadania

Uwagi o realizacji

1. Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej,
edukacyjnej
i szkoleniowej
skierowanej do
dzieci i młodzieży

a)dofinansowanie
działalności
wychowawczo-
profilaktycznej w
szkołach dla których
organem prowadzącym
jest Gmina Nowa Słupia

Dyrektorzy
szkół
Pedagodzy
szkolni i
Nauczyciele

7.000,00 zł Dotyczy dofinansowania programów
profilaktycznych rekomendowanych przez
PARPA, spektakli teatralnych, konkursów,
festynów oraz działań promujących
trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania
czasu przez uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Organizowanie
warsztatów szkoleniowych dla uczniów,
rodziców
i nauczycieli. Zakup pomocy
i materiałów niezbędnych do prowadzenia
zajęć zgodnie z wnioskami składanymi
przez szkoły o dofinansowanie zadań w
ramach działalności wychowawczo-
profilaktycznej.

b)dofinansowanie
działalności
wychowawczo-
profilaktycznej w
szkołach prowadzonych
przez stowarzyszenia

Podmioty
wyłonione w
otwartym
konkursie
ofert,
Burmistrz
Miasta i
Gminy,
Przewodnicząc
y GKRPA,
Skarbnik

6.000,00 zł Dotyczy dofinansowania programów
profilaktycznych rekomendowanych przez
PARPA, spektakli teatralnych, konkursów,
festynów oraz działań promujących
trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania
czasu przez uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Organizowanie
warsztatów szkoleniowych dla uczniów,
rodziców
i nauczycieli. Zakup pomocy i materiałów
niezbędnych do prowadzenia zajęć
zgodnie
z wnioskami składanymi przez szkoły
o dofinansowanie zadań w ramach
działalności wychowawczo-
profilaktycznej

c) dofinansowanie
sportowych zajęć
pozalekcyjnych z
programem
profilaktycznym dla
dzieci i młodzieży

Podmioty
wyłonione w
otwartym
konkursie ofert
, Burmistrz
Miasta i Gminy
,
Przewodnicząc
y GKRPA,
Skarbnik,

30.000,00zł Dofinansowanie sportowych zajęć
pozalekcyjnych z programem
profilaktycznym zawierających elementy
profilaktyki uzależnień, organizowanych
przez Stowarzyszenia, które posiadają
w swojej działalności statutowej
propagowanie aktywnego wolnego od
uzależnień spędzania czasu wolnego przez
dzieci i młodzież z terenu gminy.

d) tworzenie oraz
realizacja działań
antynarkotykowych na
poziomie gminy

Dyrektorzy
szkół,
Pedagodzy
szkolni,
Nauczyciele

2.000,00 zł
Przeprowadzenie warsztatów
szkoleniowych dla uczniów
i rodziców oraz zorganizowanie koncertu
profilaktycznego
z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
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e)zorganizowanie festynu
pn. „Trzeźwa rodzina –
zdrowa rodzina
”wspierających
integrację kulturalną z
elementami profilaktyki
uzależnień w gminie

Burmistrz
Miasta i Gminy
Przewodnicząc
y GKRPA
Skarbnik
Gminy

20.425,40zł Wsparcie finansowe działań promujących
zdrowy styl życia
w środowisku lokalnym organizowanych
z udziałem dzieci
i młodzieży oraz ich rodziców-
promowanie zdrowej rodziny
i prawidłowych postaw rodzicielskich.

f) finansowanie
sportowych zajęć
organizowanych w
ramach promocji
zdrowego stylu życia bez
nałogów

Burmistrz
Miasta i Gminy
,Przewodnicząc
y GKRPA,
Skarbnik
Gminy

2.000,00 zł
Finansowanie zajęć sportowych,
amatorskich rozgrywek sportowych
zawierających promocję zdrowego stylu
życia bez nałogów dla dzieci
i młodzieży.

2. Zwiększenie
dostępności
pomocy
terapeutycznej
i rehabilitacyjnej
dla osób
uzależnionych
oraz ich rodzin

a)prowadzenie punktu
konsultacyjnego dla osób
uzależnionych oraz ich
rodzin

Burmistrz
Miasta i Gminy
Przewodnicząc
y GKRPA
Skarbnik
Gminy

10.800,00 zł Opłacenie dyżurów terapeuty uzależnień.

b)udzielanie
specjalistycznej pomocy
psychologicznej
rodzinom z problemem
alkoholowym,
uzależnionym od
narkotyków, dopalaczy
oraz dotkniętych
przemocą domową

Burmistrz
Miasta i Gminy
Przewodnicząc
y GKRPA
Skarbnik
Gminy

7.000,00 zł Opłacenie dyżurów psychologa.

c)dofinansowanie
wypoczynku dzieci i
młodzieży z rodzin
zagrożonych patologiami

Podmioty
wyłonione w
otwartym
konkursie ofert
Burmistrz
Miasta i Gminy
Przewodnicząc
y GKRPA
Skarbnik
Gminy
GOPS

15.000,00zł Zorganizowanie letniego wypoczynku
dzieciom i młodzieży z rodzin
patologicznych oraz zagrożonych
alkoholizmem w ramach „Akcji Lato-
2019”– z programem profilaktyki
uzależnień.

3. Prowadzenie
postępowania
w zakresie
kierowania
na leczenie
odwykowe

a)opłacenie
przeprowadzonych przez
biegłych badań w
przedmiocie uzależnienia

Burmistrz
Miasta i Gminy
Przewodnicząc
y GKRPA
Skarbnik
Gminy

20.854,00zł Dotyczy opłat za wydane opinie przez
lekarzy biegłych orzekających
w przedmiocie uzależnienia (badania
prowadzone w punkcie Konsultacyjnym
oraz w Sądzie Rejonowym) osoby.

b)opłacenie kosztów
złożenia wniosków o
przymusowe leczenie
odwykowe

Burmistrz
Miasta i Gminy
Przewodnicząc
y GKRPA
Skarbnik
Gminy

2.000,00zł Dotyczy opłaty pobieranej przez sąd
podczas składania wniosków.

4. Organizacja
szkoleń

Szkolenia osób
zaangażowanych w
działania profilaktyki
uzależnień

Burmistrz
Miasta i Gminy
Przewodnicząc
y GKRPA,
Dyrektorzy
Szkół
Skarbnik
Gminy

1.432,15 zł Szkolenia członków GKRPA,
ochotniczych straży pożarnych
nauczycieli, i pedagogów służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
zgodnie z art. 41 ust .5 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Szkolenie sprzedawców napojów
alkoholowych
w zakresie przestrzegania przepisów
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ustawy
o wychowaniu w trzeźwości
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w związku z prowadzona działalnością.

5. Tworzenie bazy
materialnej
i organizacyjnej
dla właściwej
realizacji zadań
Programu

Zakup wyposażenia,
materiałów biurowych
oraz informacyjno-
edukacyjnych
niezbędnych do realizacji
zadań gminnego
programu
współdziałanie w tym
zakresie z Komisariatem
Policji w Bodzentynie
oraz Punktem
Konsultacyjnym.

Przewodnicząc
y GKRPA
Skarbnik
Gminy

1.000,00 zł Zakup wyposażenia, materiałów
biurowych, papierniczych, materiałów
informacyjno – edukacyjnych, książek,
filmów i broszur – dla GKRPA oraz
Punktu Konsultacyjnego

Prenumerata czasopisma specjalistycznego
„Świat Problemów” dla GKRPA oraz
instytucji współdziałających

Zakup materiałów biurowych
i edukacyjnych do realizacji działań na
rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości
kierowców
i bezpieczeństwa w miejscach publicznych
organizowanych przez Posterunek Policji
w Bodzentynie.

6. Całoroczne koszty
związane
z działalnością
GKRPA

Wynagrodzenia
członków GKRPA
biorących udział w
posiedzeniach i innych
pracach wynikających z
aktualnych potrzeb
Komisji wraz z
przygotowaniem
posiedzeń i
koordynowaniem
całokształtu jej prac
przez Przewodniczącego

Burmistrz
Miasta i Gminy
Przewodnicząc
y GKRPA
Skarbnik
Gminy

11.000,00zł Wypłaty dotyczą:
- bieżących posiedzeń
- prac związanych z opiniowaniem
wniosków o wydanie zezwolenia
(w tym przeprowadzaniem wizji lokalnych
punktów sprzedaży)
- kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych
- udziału w rozmowach z osobami
kierowanymi na leczenie odwykowe

7. Realizacja
bieżących zadań
gminnego
programu
profilaktyki
antyalkoholowej
i narkomanii

Stosownie do
zachodzących potrzeb

Burmistrz
Miasta i Gminy
GKRPA

13.488,45zł Dotyczy dofinansowania działań
związanych ze zwiększeniem świadomości
społecznej na temat zagrożeń
wynikających z nadużywania alkoholu
oraz przeciwdziałania narkomanii:
- prowadzenie lokalnych kampanii
edukacyjnych,
-udział Gminy w ogólnopolskich i
regionalnych kampaniach
profilaktycznych („Zachowaj Trzeźwy
Umysł” itp.)

RAZEM 150.000.00 zł
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2019 r. podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków
w związku z bieżącą pracą Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w szczególności na
działania związane z prowadzeniem postępowań w zakresie kierowania na leczenie odwykowe.

Zmianie ulega następujący punkt Preliminarza stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/37/18 Rady
Gminy Nowa Słupia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2019r.:

w pkt. 1e przeznaczonym na realizację zadania „zorganizowanie festynu pn. „Trzeźwa rodzina – zdrowa
rodzina” wspierającego integrację kulturalną z elementami profilaktyki uzależnień w gminie zmniejszono do
kwoty 20.425,40 zł

w pkt 4 – szkolenia osób zaangażowanych w działania profilaktyki uzależnień zmniejszono do kwoty
1.432,15 zł

w pkt 6 – wynagrodzenia członków GKRPA biorących udział w posiedzeniach i innych pracach
wynikających z aktualnych potrzeb Komisji wraz z przygotowaniem posiedzeń i koordynowaniem całokształtu
jej prac przez Przewodniczącego zmniejszono do 11.000,00 zł

w pkt. 7-„stosownie do zachodzących potrzeb” zwiększono do kwoty 13.488,45 zł

w pkt 3a - „opłacenie przeprowadzonych przez biegłych badań w przedmiocie uzależnienia” zwiększono do
kwoty 20.854,00 zł
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