
Projekt    

                                                                                                                                     

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2022 

RADY GMINY Bądkowo 

z dnia 21 lipca 2022 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/234/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 marca 

2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bądkowo na lata 

2022- 2025. 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. 1 ), art. 4¹ ust. 1, 2 i ust. 5 ustawy     

z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi   (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm. 2 ), art. 10 ust. 2 ustawy                                       

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.), Rada Gminy Bądkowo 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/234/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia  

31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bądkowo na lata 

2022-2025, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie następującej 

treści:  

„VI. 1. PLAN WYDATKÓW FINANSOWYCH  - PRZECIWDZIAŁANIE 

ALKOHOLIZMOWI  – dział 851 rozdział 85154 oraz dodatkowe środki pochodzące  

ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej 

napoju nieprzekraczającej 300 ml 

Lp. Zadanie Planowana kwota 

1. Finansowanie  programu „Bonsai” realizowanego przez 

GOK w Bądkowie 
30 000,00 zł 

2. Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia” 210,80 zł 

3. Kierowanie na badanie przez biegłych i finansowanie 

opinii biegłych sądowych- kierowanie wniosków do sądu 

o zastosowanie obowiązku leczenia (opłaty sądowe) 

4 000,00 zł 

4. Wynagrodzenia dla specjalistów terapii uzależnień , 

psychologa ( Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, 

warsztaty) oraz  osoby monitorującej realizację Gminnego 

Programu. 

                               20 000,00 zł 

5. Wynagrodzenia dla członków GKRPA (posiedzenia 

komisji P/A, rozmowy interwencyjno- motywacyjne ZIM, 

kontrola placówek handlowych, opiniowanie wniosków 

13 000,00 zł 

 
1 Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 1005; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079. 
2 Dz.U. z 2019 r., poz. 1655; Dz.U. z 2021 r., poz. 2469; Dz.U. z 2022 r., poz. 763; Dz.U. z 2022 r., poz. 764. 



pod względem wydawania zezwoleń na sprzedaż  

i podawanie napojów alkoholowych) 

6. Organizacja obozu socjoterapeutycznego wraz  

z transportem na rzecz dzieci i młodzieży  

z rodzin z problemem uzależnień . 

6 000,00 zł 

7. Finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki  

i przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy dla osób 

zajmujących się realizacją Gminnego Programu, członków 

Komisji P/A, w tym szkoleń dotyczących wydatkowania 

środków P/A, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz opiniowania wniosków itp. 

6 000,00 zł 

8. Pokrycie wyjazdów na szkolenia oraz ryczałt dla 

pracowników zajmujących się realizacją Gminnego 

Programu 

1 000,00 zł 

9. Zakup materiałów profilaktycznych, edukacyjnych w tym 

gier rozwijających sferę emocjonalną dzieci i młodzieży, 

filmów i gadżetów profilaktycznych, materiałów do 

przeprowadzenia kampanii społecznych- ulotek plakatów 

itp. (  dla terapeutów, pedagoga i psychologa szkolnego, 

nauczycieli, koordynatora, członków GKRPA) 

6 000,00 zł 

10. Zakup nagród w konkursach z programem profilaktycznym  5 500,00 zł 

11. Zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży 

biorących udział w inicjatywach profilaktycznych  

 

500,00 zł 

12. Finansowanie programów i inicjatyw profilaktycznych  

w organizowaniu czasu wolnego, w tym zajęć sportowych, 

plastycznych, muzycznych z programem profilaktycznym, 

spektakle o charakterze terapeutycznym, imprez 

plenerowych z edukacją publiczną dla mieszkańców gminy 

Bądkowo 

42 053,43 zł 

13. Finansowanie programów  warsztatów, spektakli na rzecz 

uczniów ZSP w Bądkowie 
27 000,00 zł 

14. Środki pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych w 

opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju 

nieprzekraczającej 300 ml : 

- dofinansowanie programów oraz działalności 

profilaktycznych  na rzecz  dzieci, młodzieży oraz  dorosłych  

w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania 

alkoholu. 

23 314,01 

Łącznie: 184 578,24 zł 

 
VI. 2. PLAN WYDATKÓW FINANSOWYCH  - PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII– 

Rozdział 85153 



Lp. Zadanie Planowana kwota 

1. Finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki  

i przeciwdziałania  narkomanii dla osób zajmujących się 

realizacją Gminnego Programu i członków Komisji P/A 

2 000,00 zł 

2. Zakup materiałów profilaktycznych, edukacyjnych w tym 

gier rozwijających sferę emocjonalną dzieci i młodzieży, 

filmów i gadżetów profilaktycznych, materiałów do 

przeprowadzenia kampanii społecznych- ulotek plakatów 

itp. ( dla: terapeutów, pedagoga i psychologa szkolnego, 

nauczycieli, koordynatora, członków GKRPA) 

1 000,00 zł 

3. Zakup nagród w konkursach z programem 

profilaktycznym organizowanych przez ZSP w Bądkowie 
500,00 zł 

4. Zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży 

biorących udział w inicjatywach profilaktycznych 
500,00 zł 

5. Finansowanie programów i inicjatyw profilaktycznych  

w organizowaniu czasu wolnego, w tym zajęć 

sportowych, plastycznych, muzycznych z programem 

profilaktycznym, spektakle o charakterze terapeutycznym,  

imprez plenerowych dla mieszkańców gminy Bądkowo 

3 000,00 zł 

6. Finansowanie programów, warsztatów, spektakli, 

koncertów profilaktycznych na rzecz uczniów ZSP  

w Bądkowie 

3 000,00 zł 

Łącznie: 10 000,00 zł 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                       

                                               

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

do Uchwały Nr XXXVIII/251/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 21 lipca 2022 r. w 

sprawie zmiany uchwały  Nr XXXVI / 234 / 2022  Rady  Gminy   Bądkowo  z  dnia  31  

marca  2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bądkowo na lata 

2022-2025. 

 

Zgodnie z art. 9³ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                       

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) wprowadzono zmiany na 

mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją 

prozdrowotnych wyborów konsumenckich (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492) polegającą na 

wprowadzeniu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju 

nieprzekraczającego 300 ml. Opłata od w/w napojów alkoholowych stanowi w 50% dochód 

gmin, na terenie których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota wpływów   

wzrosła do wysokości 23 314,01 zł z niniejszego tytułu ujęta jest pod pozycją nr 14 planu 

wydatków finansowych- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi. 
W/w środki zgodnie z pozycją nr 14 przeznaczone są na dofinansowanie programów oraz 

działalności profilaktycznych  na rzecz  dzieci, młodzieży oraz  dorosłych  w zakresie przeciwdziałania 

negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 
 

W związku z wysoką inflacją oraz potrzebą prawidłowej realizacji w 2022 roku zadań 

zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki” dokonano  zmian, tj. przesunięć  

w poszczególnych wydatkach finansowych. 
 

 

 

 

 

 

 


