
UCHWAŁA NR XXXVII/299/2022 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 26 maja 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 41 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) - uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIV/277/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2022 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Czernikowo na rok 2022 stanowiącym załącznikNr 1 do uchwały, w rozdziale VII 
usunięto pkt. 2, 

2) zmienia się treść załącznika Nr 2 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, który przyjmuje brzmienie zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/299/2022 

Rady Gminy Czernikowo 

z dnia 26 maja 2022 r. 

 
 

Preliminarz wydatków związanych z realizacją 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Czernikowie w roku 2022 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w Gminnym Programie Profilaktykii Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 ujęte poniżej pochodzą 
z przewidzianych w budżecie gminy Czernikowo na rok 2022 łącznych wpływów z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 
w opakowaniach jednostkowych o ilości  nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 

Wydatki związane z realizacją Programu przewidywane są w wysokości 286.050,00 zł. Zgodnie z programem 
przeznaczone będą na następujące zadania: 

I.  Terapia osób uzależnionych i współuzależnionych:        40.000,00 

1) Działania: 

a) Działalność informacyjna na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych 

b) Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

c) Udzielanie pomocy psychologicznej i materialnej 

2) Działalność Punktu Konsultacyjnego 

a) Sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych przed i po leczeniu organizowane w Punkcie 
Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin 1 raz w tygodniu po 3 godziny, 

b) Wydatki bieżące na materiały edukacyjne (książki, plakaty, broszury i inne), materiały piśmiennicze 
i inne niezbędne do prowadzenia działalności w punkcie. 

II.  Programy zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz organizowanie wolnego czasu:         
                                                        186.050,00 

1) Programy szkolne i zajęcia warsztatowe 

2) Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych 

3) Warsztaty o tematyce profilaktycznej 

4) Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i innymi 
patologiami społecznymi 

5) Pomoc finansowa w działalności sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej 
działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki 

6) Finansowanie alternatywnych, akceptowalnych form aktywności, wspieranie finansowe imprez 
kulturalnych w celu zagospodarowania wolnego czasu bez używek i alkoholu 

7) Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w przedmiocie uzależnień wśród mieszkańców gminy 
Czernikowo 

8) Wspieranie finansowe działalności instytucji, wolontariatu, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych 
i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości 
w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dziecii młodzieży (po przedłożeniu wcześniejszego 
wniosku do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 

III.  Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 60.000,00 
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1) Kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe 

2) Motywowanie osób do dobrowolnego stacjonarnego leczenia odwykowego 

3) Koszty sądowe związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie odwykowe – badanie biegłego 
psychologa i psychiatry sądowego 

4) Wynagrodzenie dla członków komisji ustala się w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę 
pracowników 

5) Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja tych działań prowadzona jest w postaci gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który uchwalany 
jest corocznie przez radę gminy. 

Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki finansowe 
przeznaczone na realizację programu pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości 
nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. W związku ze zwiększeniem wpływów z ww. tytułu dokonano 
zmian w preliminarzu wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Czernikowie na 2022 rok. 

W świetle powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest uzasadnione. 
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