
Uchwała Nr………… 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia ……… 2022 r. 
 

w sprawie  zmiany  uchwały Nr XLIV/256/21 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień  na rok 2022. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( Dz.U. z 2021 

r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art.41 ust. 1, ust. 2 i  ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)  i   

art. 10 ust..1  pkt. 3  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 

2050 z późn. zm.) oraz   art.6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie (Dz. U. z 2021r. poz. 1249) Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje: 

  

§ 1.  

 
Zmienia się preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

stanowiący załącznik nr 3 do Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

na rok 2022. 

 

§ 2.  

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 
UZASADNIENIE 

 

 do uchwała Nr ………… 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia ………. 2022 r. 

 

w sprawie  zmiany uchwały Nr XLIV/256/21 Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  na rok 2022. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie  oraz art.41 ust. 1, ust. 2 i  

ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz art. 10  ust. 3  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz   art.6 ust. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  Rada Gminy Marcinowice  dokonuje 

zmiany załącznika nr  3 stanowiący Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Marcinowicach na rok 2022, związanych ze zwiększeniem wydatków w rozdziale 85154.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr ……….. 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia …...2022 r. 

 

             
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/256/21 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia 28.12.2021 r. 

 

 

. 

 

 

 

PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  W  MARCINOWICACH  NA ROK 2022 

 

 

Lp 

 Zadanie do realizacji                              Środki na realizację 

             Plan                               Wykonanie 

Narkoma-

nia 

Rozw.prob. 

alkohol. 

  

1. Wyposażenie świetlic w sprzęt i materiały do prowadzenia 

zajęć  w pozalekcyjnych programach profilaktycznych, 

dofinansowanie spotkań integracyjnych np. Dzień Seniora, 

karnawał, mikołajki itp.   

Wspieranie działalności świetlic wiejskich poprzez:  

a) pomoc opiekuńczo – wychowawczą, psychologiczną, 

socjalną (sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy), 

b) remont i adaptacja,  

c) doposażenie świetlic wiejskich 

 22.000,00    

2. Wspieranie szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

potrzeb w zakresie sportu i rekreacji, imprez propagujących 

zdrowy styl życia – CKB wspólnie z Radami Sołeckimi 

organizuje Dzień Dziecka, festyny rodzinne, pikniki, zabawy 

karnawałowe. Finansowanie zajęć organizowanych w 

świetlicach wiejskich,  poprzez zatrudnianie animatorów,  

prowadzenie warsztatów naukowych i z robotyki ( umowa-

zlecenie).  

  25.000,00   

3. Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Krzewienia 

Trzeźwości w Rodzinie "Jasny Horyzont" w Mysłakowie (w 

ramach oferty konkursowej ogłoszonej przez Wójta Gminy). 

 7.000,00   

4. Badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – współ-

praca z sądem oraz biegłymi w sprawie uzależnienia od 

alkoholu (opłaty sądowe, umowy-zlecenia z psychiatrą i 

psychologiem klinicznym w celu wydania opinii o 

uzależnieniu). 

 1.000,00   

5. Finansowanie zajęć ponadetatowych prowadzonych przez 

pracownika lecznictwa odwykowego w szkołach 

podstawowych ( zajęcia profilaktyczne prowadzone w Szkole 

Podstawowej w Marcinowicach i w Strzelcach w klasach I-

VIII ). 

 20.000,00   

6. Kampanie, programy i przedsięwzięcia profilaktyczne 

opracowane i realizowane przez młodzież , skierowane do 

rówieśników (np. organizowanie konkursów w Szkołach 

Podstawowych w ramach Kampanii Profilaktycznych,  

gazetki, zawody sportowe, turnieje, dyskoteki 

bezalkoholowe). Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych odwołujących się do strategii profilaktycznych – 

rozwijanie zainteresowań, z wyraźnym określeniem norm 

zachowań w różnych sytuacjach ( postawa wobec używek, 

2.500.00 

materiały 

profilakty

czne, 

koncert 

muzyczny  

   7.500,00   



rozwiązywanie konfliktów,  eliminowanie przemocy ) 

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych na boiskach sportowych, 

halach szkolnych ( umowa-zlecenie dla opiekuna 

sprawującego nadzór nad dziećmi w okresie wakacji) 

7. W okresie ferii zimowych i letnich planuje się organizację 

zajęć w formie jednodniowych wyjazdów/wycieczek w 

tygodniowych turnusach. Dzieci zakwalifikowane zostaną na 

podstawie zgłoszeń rodziców. Wyjazdy odbywać się będą 

pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Planuje 

się organizację wycieczek w ciekawe miejsca na terenie 

Dolnego Śląska. Koszty działań obejmą m.in: wynajem 

autokaru, bilety wstępu, ubezpieczenie, wynagrodzenie dla 

opiekunów, obsługę przewodnika. 

 

 45.000,00   

8. Finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych i doświadczających 

przemocy domowej ( umowa), zajęcia prowadzone przez 4 

godziny w każdy poniedziałek). 

 12.000,00   

9. Zorganizowanie i finansowanie szkoleń dla: sprzedawców, 

nauczycieli, rodziców, radnych, sołtysów, pracowników 

Urzędu Gminy, członków Komisji RPA, zespołu 

interdyscyplinarnego oraz porad psychologicznych i 

prawnych dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 

   41.006,68   

10 Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych związanych z 

profilaktyką uzależnień ( książki, czasopisma: Remedium i 

Świat Problemów, udział w Ogólnopolskiej Kampanii 

Zachowaj Trzeźwy Umysł - zakup ½ pakietu, plakaty, ulotki, 

gadżety itp.). 

Doposażenie  bibliotek w zakresie wiedzy o tematyce 

uzależnień 

 25.000,00   

11 Wynagrodzenie komisji za posiedzenia, udział w kontrolach 

przedsiębiorców sprzedających alkohol. 

 12.000,00   

12 Artykuły i sprzęt biurowy na obsługę Komisji i Punktu 

Konsultacyjnego( długopisy, kalendarze, teczki itp.)  

   6.000,00   

  Razem 226.006,68   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


