
 

Uchwała Nr XXX/331/2021 

Rady Gminy Masłów  

z dnia 25 marca 2021 roku 

 

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/295/2020 Rady Gminy Masłów z dnia  

18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2021.  

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art.41 ust.2  art. 

18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.2277 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. ustawy 

z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r 

poz.2050) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/295/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 18 grudnia 

2020r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

 

1. Rozdział IV. Zadania do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie na rok 2021 

otrzymuje brzmienie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział IV. 

Zadania do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

w Masłowie na rok 2021. 

 

 

Zadanie własne 

wynikające z ustawy 

 

Zadania szczegółowe 
 

Termin 
 

Realizatorzy 
 

Nakłady na realizacje 

zadania w złotych 

 

I. Zwiększanie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od 

alkoholu i narkotyków. 

1. Finansowanie działalności „Punktu Konsultacyjnego” dla osób  

uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz członków ich rodzin wraz  

z obsługą materiałowo biurową  prowadzonego przez Pełnomocnika Wójta 

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

zatrudnionego na umowę o pracę. 
 

2. Zatrudnienie psychoterapeuty do prowadzenia dyżurów 

psychoterapeutycznych dla osób z problemami uzależnienia od alkoholu  

i współuzależnienia oraz innych uzależnień, udzielanie wsparcia osobom 

podejmującym dobrowolnie leczenie odwykowe. Dyżury prowadzone będą 

w liczbie godzin wynikających z potrzeb mieszkańców Gminy Masłów. 
  

3. Podejmowanie czynności zmierzających do wydania orzeczenia sądu  

o zastosowanie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu  

i narkomanii. 
 

4. Pokrywanie kosztów sporządzenia opinii  przez lekarzy biegłych psychologa 

i psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 
 

5. Pokrycie opłat za złożenie wniosku do Sądu Rejonowego.  
 

7.   Bieżąca działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania     

      Problemów Alkoholowych i Narkomanii: 

a) przyjmowanie i monitorowanie spraw osób zgłoszonych do leczenia 

odwykowego 

b) udzielanie informacji o placówkach leczenia odwykowego, motywowanie do 

podjęcia leczenia 

 

I-XII 2021 r 

 

 

 

 

 

I-XII 2021 r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-XII 2021 r 

 

Pełnomocnik Wójta,  

Urząd Gminy 

 

 

 

 

Urząd Gminy, 

Psychoterapeuta 

GKRPAiN,  

Pełnomocnik Wójta, 

Sąd 

 

 

 

 

 

GKRPAiN, 

Urząd Gminy 

 

 

 

 

 

 

 

88 520,27 zł 

 

 

 

 



c) rozmowy edukacyjno-motywujące z osobami zgłoszonymi na leczenie 

odwykowe oraz ich rodzinami, 

d) rozpatrywanie wniosków na leczenie odwykowe 

e) kierowanie do Sądu Rejonowego wniosków o zobowiązanie do podjęcia 

leczenia odwykowego osób uzależnionych 

f) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży  

z obowiązującymi przepisami 

g) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, GOPS-em, Policją, 

placówkami szkolnymi, kuratorem i innymi instytucjami w zakresie 

profilaktyki uzależnień oraz wczesnej interwencji  
 

8.   Członkom Komisji za udział w posiedzeniu komisji lub przeprowadzeniu    

      kontroli punktów sprzedaży przysługuje wynagrodzenie w wysokości  

      185,00 zł 
 

 

II. Udzielanie  

rodzinom, w których 

występują problemy 

alkoholowe lub 

narkomanii, pomocy      

psychospołecznej  

i prawnej,  

a w szczególności 

ochrony przed przemocą 

w rodzinie. 

1. Podejmowanie działań prawnych wobec przypadków przemocy  

i zaniedbywania rodziny przez osoby nadużywające alkoholu. 

 

2. Sfinansowanie wypoczynku letniego połączonego z  zajęciami 

terapeutycznymi dla jak największej grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

 

 

3. Spotkania dotyczące mechanizmów uzależnienia  

i współuzależnienia dla członków rodzin z problemem  alkoholowym  

i narkomanii. 

I-XII 2021 r. 

 

. 

 

VII-VIII 2021 r 

 

 

 

I-XII 2021 r. 

 

GKRPAiN, GOPS, Policja, 

Pełnomocnik Wójta, Zespół 

Interdyscyplinarny  

 

Urząd Gminy, 

GKRPAiN,  

Pełnomocnik Wójta 

 

GKRPAiN,  

Pełnomocnik Wójta                  

 

 

 

 

45 000,00 zł 

 

 

III. Prowadzenie    

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej  

i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

1. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć jako alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu  dla dzieci i młodzieży z Gminy Masłów w tym: 

a) zajęcia wychowawczo - profilaktyczne „Spójrz inaczej”/„Spotkanie z 

Leonem” w klasach I – III Szkół  Podstawowych; 

b) zajęcia socjoterapeutycznych o charakterze sportowym;  

c) organizowanie i wspieranie form spędzania wolnego czasu (wyjazdy na 
basen, trampoliny, ścianka wspinaczkowa, zajęcia taneczne,  itp.); 

 

I-XII 2021 r. 

 

 

 

 

 
 

 

Szkoły, 

GKRPAiN, 

Poradnia Psychologiczno 

Pedagogiczna, 

CEiK, 

Zespół Interdyscyplinarny, 
Pełnomocnik Wójta,  

Urząd Gminy  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



przeciwdziałania 

narkomanii, w 

szczególności dla dzieci 

i młodzieży, w tym 

prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

sportowych. 

d) organizacja zajęć wychowawczo – edukacyjnych w świetlicach szkolnych  

i wiejskich,  

e) promowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowych 

 i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych, prelekcji, 

odczytów, spektakli profilaktycznych, zakup materiałów informacyjnych dla 

dzieci i młodzieży; 

f) zajęcia  w zakresie przeciwdziałania narkomanii; 
 

2. Doposażenie świetlic wiejskich oraz szkolnych - zakup pomocy 

dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. 

 

3. Wspieranie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez organizację  

ogólnodostępnych imprez wzmacniających więzi rodzinne, promujące 

wartości rodzinne oraz zdrowy i trzeźwy styl życia. 
 

4. Zakup materiałów oświatowo-edukacyjnych dotyczących profilaktyki 

przeciwalkoholowej i antynarkotykowej (broszury, plakaty, ulotki, poradniki 

itp.),          

  

5. Organizacja spotkań szkoleniowych dla dorosłych mieszkańców Gminy 

Masłów, uczenie wczesnego rozpoznawania symptomów uzależnień. 
 

6. Współfinansowanie nagród dla uczestników „Turnieju 5 Strażnic” służącego 

promowaniu zdrowego stylu życia połączonego z działaniami 

profilaktycznymi wśród młodzieży; 
 

7. Finansowanie nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach 

profilaktycznych np. konkurs plastyczny.  
 

8. Organizacja imprez kulturalno-artystycznych dla dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych propagujących zdrowy styl życia..  

 

 

 

 

 

 

 

I-XII 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełnomocnik Wójta,  

Urząd Gminy,  

GKRPAiN   

 

 

 

Urząd Gminy, 

Pełnomocnik Wójta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IV. Wspomaganie 

działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu 

problemów 

alkoholowych. 
 

1. Wspieranie działającej na terenie Gminy Masłów grupy Anonimowych 

Alkoholików (wyjazdy na zorganizowane warsztaty terapeutyczne Licheń, 

Częstochowa, Święty Krzyż).     
 

2. Organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i seminariów dla osób  

realizujących  Gminny Program Profilaktyki,  pracujących z osobami i rodzinami 

w których występują problemy alkoholowe i przemoc,. Organizowanie i 

finansowanie szkoleń i konferencji na temat realizacji procedury „Niebieskiej 

Karty”. 
 

3. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych. 
 

4. Konsultacje z p. Pełnomocnik Wojewody ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przypadkach wątpliwości 

związanych z realizacją zadań Gminy wynikających z przepisów „Ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości”.    
 

5. Udział w konferencjach i naradach w zakresie problemów alkoholowych, 

narkomanii i przemocy w rodzinie. 

I-XII 2021 r. 

 

 

 

I-XII 2021 r. 

 

 

 

 

I-XII 2021 r. 

 

 

I-XII 2021 r. 

 

GKRPAiN 

 

 

 

Pełnomocnik Wójta, 

GKRPAiN,  

Urząd Gminy 

 

 

 

Pełnomocnik Wójta, 

 

 

Pełnomocnik Wójta, 

GKRPAiN 

 

 

 

 

13 000,00 zł 

V. Podejmowanie 

interwencji w związku z 

naruszeniem przepisów 

określonych w art. 13¹ i 

15 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz 

występowanie przed 

sądem w charakterze 

oskarżyciela 

publicznego.  

1.  Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

 

2. Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie nieprawidłowości  

w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

3. Monitorowanie ilości wydawanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych. 

 

4. Monitorowanie zgodności usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych zgodnie z art.. 18 ust. 2 ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

alkoholizmowi.   

I-XII 2021 r. 

 

 

I-XII 2021 r. 

 

 

I-XII 2021 r. 

 

 

I-XII 2021r. 

 

Pełnomocnik Wójta, 

GKRPAiN,  

Urząd Gminy 

 

Pełnomocnik Wójta, 

GKRPAiN,  

Urząd Gminy 

 

Pełnomocnik Wójta, 

GKRPAiN,  

Urząd Gminy 

Pełnomocnik Wójta, 

GKRPAiN,  

Urząd Gminy 

 

 

 

 

 

0,00 zł 

 RAZEM: --------------------- 226 520,27 zł 



 

2. Rozdział VII. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki  

       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  na 2021  

      rok  otrzymuje brzmienie: 

 

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z art. 182 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są środki finansowe 

pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ujęte w budżecie gminy w 

dziale 851 "Ochrona Zdrowia" w wysokości 226 520,27 zł w tym: 

1) rozdział 85153 "Zwalczanie Narkomanii". Na realizację zadań w 2021 roku  

zaplanowano kwotę 12.600,00 zł. 

2) rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi". Na realizację zadań w 2021 

roku zaplanowano kwotę 213.920,27 zł. 

2. Realizator programu może dokonać przesunięć w nakładach na realizację zadania 

określonego w niniejszym programie do 20% wartości środków, w odniesieniu do zadania, 

z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku 

do zatwierdzonego programu bez konieczności zmiany uchwały niniejszego programu. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXX/331/2021 

Rady Gminy Masłów z  dnia 25 marca 2021 roku 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na 

gminy obowiązek realizacji zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz narkomani. Sposób, w jaki zadania te są realizowane określa uchwalany 

corocznie przez Radę Gminy, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.  

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane są ze środków finansowych 

pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zmianę Programu dokonano z uwagi na ustalenie kwot wpłat z koncesji za sprzedaż 

 napojów alkoholowych na rok 2021 oraz rozliczenie Programu za 2020r. Niniejsza zmiana 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 został pozytywnie zaopiniowana przez Gminną 

Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 

Masłowie na posiedzeniu w dniu 08.03.2021r.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło  


