
Uchwała Nr XXIX/167/20 

Rady Miejskiej w Pacanowie 

z dnia  30 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/102/19 Rady Miejskiej w Pacanowie  

z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Pacanów na 2020 r.  

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

roku (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1378 z późniejszymi zmianami),  art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2277 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 2050 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Pacanowie uchwala co następuje: 

 

§1 

 

W załączniku do Uchwały Nr XVII/102/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 31 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2020 r. – zmienia się 

harmonogram wydatków, który otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej 

uchwały.  
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Rady Miejskiej 

Artur Czub 

 

 



 

 

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXIX/167/20 

Rady Miejskiej w Pacanowie 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/102/19 Rady Miejskiej w Pacanowie  

z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2020 r.  

 

W związku ze zmianami w wydatkowaniu środków w 2020 roku za wydane zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększonymi wpływami środków finansowych  

z tego tytułu zachodzi konieczność zmian w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Pacanów.  

W związku z powyższym należy wykazać dokonane zmiany w harmonogramie 

wydatków tegoż programu na 2020 rok stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr XVII/102/19 

Rady Miejskiej w Pacanowie uchwalonego dnia 31 grudnia 2019 r. z w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       



Załącznik do Uchwały Nr XXIX/167/20                                                                                                                                                                                                                                                                   

Rady Miejskiej w Pacanowie  z dnia  30 grudnia 2020 r. 

     

 

Harmonogram  wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 

                                                       

Lp. Zadania i cele Sposoby realizacji  Osoby lub 

inst. 

odpow. za 

realizację. 

Terminy 

realizacji 

 

 

Oczekiwane 

efekty 

 

 

Środki pieniężne 

zabezpieczone na realizację 

w zł 

 

1. Zwiększenie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej, 

rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych 

od alkoholu. 

1.Motywowanie do leczenia osób 

uzależnionych od alkoholu i środków 

psychotropowe. 

a)prowadzenie rozmów przez członków 

GKRPA i PN motywujących  do 

leczenia. 

b)prowadzenie punktu konsultacyjnego – 

umowa zlecenie z terapeutą,  

psychologiem 

 Burmistrz   

GKRPA i PN 

Cały rok zgodnie  

z potrzebami 
 

Większa 

świadomość 

choroby 

    

 

 

85154 § 4170 -  1.000,00 

 

 

 

85154 § 4300 -    500,00 

2.Kierowanie osób na badanie przez 

biegłych sądowych psychiatrę i 

psychologa  

 

 Burmistrz 

GKRPA i  PN 

Cały rok Większa 

świadomość 

choroby 

 

85154 §  4430 -  1.000,00 

 

3. Opłata sądowa od wniosku o 

wszczęcie postępowania  o 

zobowiązanie do leczenia odwykowego 

 Burmistrz 

GKRPA i PN 

Cały rok   

85154 §  4430 -  1.100,00 

 

4.Prowadzenie zespołu 

interdyscyplinarnego 

Kierownik 

MGOPS 

Cały rok 

 

Współpraca służb 

mających kontakt  

z rodzinami 

 85154 § 4170   -   157,00                 



2. Udzielanie rodzinom, 

w których występują 

problemy alkoholowe 

pomocy 

psychologicznej  

i prawnej, a w 

szczególności 

pomocy przed 

przemocą w rodzinie. 

1.Udzielanie konsultacji i wsparcia  

ofiarom przemocy w rodzinie  

 - porady prawne 

GKRPA i PN Cały rok Podejmowanie 

działań 

ograniczających 

przemoc 

podnoszenie 

świadomości 

prawnej 

85153 § 4300  - 2.200,00 

 

                  

2. Prowadzenie świetlic 

środowiskowych z udziałem 

wychowawców, logopedy, 

a)wynagrodzenie opiekunów świetlic,  

logopedy , należność z umów-zleceń 

 

b)energia, woda, gaz 

c)zakup usług dostępu do sieci   

internetowej 

d) abonament telefonii stacjonarnej 

e) usługi pozostałe ( np. wywóz szamba, 

itp. ) 

Burmistrz 

GKRPA i PN 

Cały rok Ograniczenie 

zachowań 

ryzykownych 

lepsze wyniki  

w nauce 

 

 

85153 § 4170  -  10.500,00  

85154 § 4170   -   2.486,00 

 

 

85154 §  4260  -    8.400,00 

85154 § 4360  -     1.300,00 

 

85154 §  4300  -       600,00 

85154 §  4300  -       900,00 

3. zakupy  na świetlice środowiskowe:  

− materiałów do zajęć,  

− środków  czystości, 

Burmistrz 

GKRPA i PN 

Cały rok Ograniczenie 

zachowań 

ryzykownych 

lepsze wyniki w 

nauce 

85154 § 4210  -    20.591,83 

 



3. Prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w 

zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania 

narkomanii w 

szczególności dla 

dzieci i młodzieży  

w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć  

sportowych, a także 

działań na rzecz 

dożywiania dzieci 

uczestniczących w 

pozalekcyjnych 

programach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

socjoterapeutycznych 

1. Wspieranie działań - programów 

szkolnych w zakresie profilaktyki 

alkoholowej, narkomanii i przemocy 

szkolnej.  

 

 a)wspieranie programów szkolnych z 

zakresu profilaktyki uzależnień poprzez  

organizację koncertów i imprez 

profilaktycznych 

 

b) finansowanie zajęć sportowych z 

elementami profilaktyki uzależnień  dla 

dzieci i młodzieży  

( w tym zakup nagród, pucharów itp.) 

Dyrektorzy 

szkół 

Cały rok z 

wyłączeniem 

wakacji letnich 

 

Zwiększenie 

przekonań 

normatywnych 

sięgania  po 

alkohol, 

wzmocnienie 

naturalnych 

potrzeb zdrowego 

życia, 

ograniczenia 

szkód związanych  

z nadużywaniem 

środków 

psychoaktywnych 

 

 

 

 

 

85154 §  4300 -   1.000,00 

 

 

 

85153 §  4210  -   500,00 

 

2.Realizacja ogólnokrajowych kampanii 

z udziałem dzieci ze szkół i świetlic 

środowiskowych oraz organizowanie  

lokalnych działań profilaktycznych z 

udziałem dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych. 

 

Dyrektorzy 

szkół 

 

 

Cały rok 85154 § 4300  –   22.860,25  

 

 

85154 §  4210   -  11.708,17 

85153 § 4210   -    1.300,00 

3.Organizacja kolonii profilaktycznych 

dla dzieci z rodzin problemowych 

Burmistrz  

MGOPS 

Ferie zimowe i 

ferie letnie 

85153 § 4220  -    1.000,00 

 

4. Dożywianie dzieci ze świetlic 

środowiskowych 

Burmistrz 

MGOPS 

Cały rok 85154 § 4220  -    1.899,99 

5. Przeciwdziałanie narkomanii – zakup 

usług związanych z profilaktyką 

przeciwdziałania narkomanii 

Burmistrz 

MGOPS 

Cały rok Ograniczenie 

zachowań 

ryzykownych 

85153 § 4300  -   2.500,00 

 



4. Wspomaganie 

działalności 

instytucji, 

stowarzyszeń  

służących 

rozwiązywaniu 

problemów 

alkoholowych. 

1.Dotacje dla organizacji 

pozarządowych wyłonionych w drodze 

konkursu oraz/lub w trybie 

pozakonkursowym.  

Dana 

instytucja   

po podpisaniu 

umowy 

Zgodnie z Ustawą o pożytku 

publicznym i wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm) 

 

85154 § 2360 -   0 

85153 § 2360 -   0 

5.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Koordynowanie 

Gminnej Polityki 

Społecznej w 

zakresie 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi 

1. Wynagrodzenie członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Burmistrz Cały rok Większa 

skuteczność 

realizowania 

gminnej polityki 

społecznej 

85154 § 4170  -  1.357,00 

 

 

2. Szkolenie członków Komisji,   

    udział w konferencjach. 

 

 GKRPA i PN  85154 § 4300 -  500,01 

 

  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  dział   85154     –   77.360,25 

Przeciwdziałanie narkomanii       dział    85153      –  18.000,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                  R A Z E M                                                          95.360,25 

  

 

 

 


