
UCHWAŁA NR IX/74/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Gminy Staszów na 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.1)) Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 
2019 rok zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Pozostała treść uchwały Nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Staszów na 2019 rok pozostaje bez zmian. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2244, M. P. 
z 2019 r., poz. 141, Dz. U. z 2019 r., poz. 730.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/74/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 14 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.: stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 
ustawami do kompetencji rady gminy. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137) 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji 
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te 
obejmują:1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu;2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;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;4) (uchylony);5) wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;6) podejmowanie 
interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie 
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez 
organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona 
w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, 
uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy 
społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w tym 
programie. W celu realizacji gminnego programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać 
pełnomocnika. Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada 
gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych. Uchwałą Nr IV/35/2018 Rada 
Miejska w Staszowie w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2019 rok. Z uwagi na niewykorzystane środki finansowe 
z 2018 roku w wysokości 55 487,03 zł i potrzebę ich wykorzystania w 2019 roku zaistniła konieczność 
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 
i wprowadzenia do budżetu tego Programu w/w niewykorzystanej kwoty. Tym samym podjęcie niniejszej 
uchwały uznać należy za zasadne. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 maja 2019 roku

Preliminarz wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na 2019 rok

Lp. Nazwa zadania Realizatorz

Przewidywane koszty
§ 4170 § 4210 § 4220 § 4260 § 4300 § 4610 § 4110 § 4120 § 4410 § 4400 § 4430 § 2820 § 2650

Razem

1. 840 13800 15350 300

2. 2500

Sposoby 
realizacji

Termin 
realizacji

Zwiększenie 
dostępności 
pomocy 
terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej 
dla osób 
uzależnionych od 
alkoholu.

(wynagrodzenia 
terapeuty 
itp.usługi, energia 
elektryczna, gaz, 
woda,kanalizacja, 
czynsz,opłata 
odbiornika, 
usł.tel.zakup 
art.przem.itp.

Praca 
ciągła

GKRPA, 
terapeuta

9 600 22 700 62 590,00

2.Zlecanie badań 
w celu uzyskania 
opinii 
psychologiczno-
sądowych w 
przedmiocie 
uzależnienia. 
Opłaty sądowe.

Praca 
ciągła

Lekarz 
psychiatra, 
psycholog 
(biegli w 
przedmioci
e 
uzależniani
a od 
alkoholu)

17 600 11 600 29 200,00

Udzielanie 
rodzinom, w 
których występują 
problemy 
alkoholowe, 
pomocy 
psychospołecznej 
i prawnej, a w 
szczególności 
ochrony przed 
przemocą w 
rodzinie.

2 500,00
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Lp. Nazwa zadania Realizatorz

Przewidywane koszty
§ 4170 § 4210 § 4220 § 4260 § 4300 § 4610 § 4110 § 4120 § 4410 § 4400 § 4430 § 2820 § 2650

Razem

Sposoby 
realizacji

Termin 
realizacji

2. 200 100

1000

1.Zwiększenie 
skuteczności 
interwencji 
prawno-
administracyjnej 
wobec przemocy 
w rodzinie, 
prowadzenie 
rozmów 
motywacyjnych 
do leczenia 
odwykowego 
wobec osób 
nadużywających 
alkohol i 
znęcających się 
nad rodziną 
(finansowanie 
wynagrodzeń dla 
członków 
GKRPA).

Praca 
ciągła

GKRPA, 
UMiG w 
Staszowie

18 000 1 910 20 210,00

2.Zakup literatury 
fachowej i 
materiałów 
informacyjno-
edukacyjnych o 
tematyce 
uzależnień 
(szkolenia, usługi)

Praca 
ciągła

GKRPA, 
UMiG w 
Staszowie

1 000 2 000,00
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Lp. Nazwa zadania Realizatorz

Przewidywane koszty
§ 4170 § 4210 § 4220 § 4260 § 4300 § 4610 § 4110 § 4120 § 4410 § 4400 § 4430 § 2820 § 2650

Razem

Sposoby 
realizacji

Termin 
realizacji

3 Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
edukacyjnej w 
zakresie 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, w 
szczególności dla 
dzieci i młodzieży, 
w tym 
prowadzenie 
pozalekcyjnych 
zajęć sportowych.

1.Organizowanie 
i finansowanie 
progr. 
profilaktycznych 
dla dzieci i 
mlodzieży z 
terenu gminy 
t.j.Zachowaj 
Trzeźwy Umysł, 
Postaw na 
Rodzinę, 
programy 
dot.przemocy itp.

Praca 
ciągła

Urząd 
Miasta i 
Gminy w 
Staszowie, 
instruktorzy
.

5 000 5 000,00
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Lp. Nazwa zadania Realizatorz

Przewidywane koszty
§ 4170 § 4210 § 4220 § 4260 § 4300 § 4610 § 4110 § 4120 § 4410 § 4400 § 4430 § 2820 § 2650

Razem

Sposoby 
realizacji

Termin 
realizacji

24500 1000 1000 2000 200

267500

2.Prowadzenie  
pozalekcyjnych 
zajęć sportowych 
dla dzieci i 
młodzieży z 
terenu Gminy 
Staszów. Zakup 
art.spoż.i 
przemysł.itp

Praca 
ciągła

Urząd 
Miasta i 
Gminy w 
Staszowie, 
instruktorzy
.

2 000 30 700,00

Prowadzenie 
placówki 
wsparcia 
dziennego

Praca 
ciągła

Placówka 
Wsparcia 
Dziennego 
w 
Staszowie – 
Świetlica 
Jutrzenka

267 500,00
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Lp. Nazwa zadania Realizatorz

Przewidywane koszty
§ 4170 § 4210 § 4220 § 4260 § 4300 § 4610 § 4110 § 4120 § 4410 § 4400 § 4430 § 2820 § 2650

Razem

Sposoby 
realizacji

Termin 
realizacji

10000

4 500 500,00

5 Konkurs ofert Cały rok 38000

3. 
Przeprowadzenie 
cyklu imprez 
promujących 
zdrowy i trzeźwy 
tryb życia 
(konkursy, 
spotkania, 
programy i 
imprezy dla 
dzieci, kampanie 
edukacyjne, 
przedstawienia, 
itp.).

Praca 
ciągła

Urząd 
Miasta i 
Gminy w 
Staszowie

10 487 10 000 30 487,03

Podejmowanie 
interwencji w 
związku z 
naruszeniem 
przepisów 
określonych w art. 
13 i 15 ustawy 
oraz 
występowanie 
przed sądem w 
charakterze 
oskarżyciela 
publicznego.

1.Prowadzenie 
kontroli w 
zakresie 
sprzedaży, 
promocji i 
reklamy napojów 
alkoholowych 
oraz spożywania 
napojów 
alkoholowych na 
terenie punktów 
sprzedaży (zwrot 
kosztów 
przejazdu, 
paliwa).

Praca 
ciągła

GKRPA, 
Komenda 
Powiatowa 
Policji w 
Staszowie, 
Straż 
Miejska

Dotacje celowe 
dla instytucji, 
organizacji 
pozarządowych i 
osób fizycznych

Instytucje, 
organizacje 
pozarządowe 
i osoby 
fizyczne

38 000,00
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Lp. Nazwa zadania Realizatorz

Przewidywane koszty
§ 4170 § 4210 § 4220 § 4260 § 4300 § 4610 § 4110 § 4120 § 4410 § 4400 § 4430 § 2820 § 2650

Razem

Sposoby 
realizacji

Termin 
realizacji

       Cały rok CIS

Razem: 400,00 100,00 300,00

§ 4170 § 4210 § 4220 § 4260 § 4300 § 4610 § 4110 § 4120 § 4410 § 4400 § 4430 § 2820 § 2650

Dotacja 
przedmiotowa dla 
samorządowego 
zakładu 
budżetowego - 
CIS

Działalność 
statutowa

90 000 90 000,00

52 100,00 13 827,03 11 000,00 15 800,00 326 300,00 11 600,00 3 910,00 15 350,00 38 000,00 90 000,00 578 687,03
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