
Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2023 r. 

Zmieniająca Uchwałę nr XLI/453/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2022r w sprawie 
uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 
2023 r. poz. 40), art. 4¹ ust. 1, 2, 2a i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2023 poz. 165 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 
2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2023 poz. 172), Rada Gminy 
Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W załączniku do Uchwały Nr XLI/453/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2022 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w podrozdziale 7.2 CELE OPERACYJNE dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Umożliwienie brania udziału osobom uzależnionym, nadużywającym alkoholu, członkom ich 
rodzin oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie w programach osłonowych, 
rządowych i lokalnych skierowanych do osób pozostających bez pracy zagrożonych 
problemem uzależnień lub doznających ich skutków”.; 

2) w rozdziale 8 zadanie III otrzymuje brzmienie: 

„ZADANIE III  Prowadzanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii 
oraz uzależnień behawioralnych 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, zwłaszcza:   

1) upowszechnianie, wdrażanie i finansowanie programów profilaktyki uniwersalnej, 
selektywnej i wskazującej, w szczególności programów rekomendowanych w ramach 
systemu rekomendacji, w tym również zakup materiałów edukacyjnych do realizacji 
programów podnoszących wiedzę oraz świadomość z zakresu problemów alkoholowych, 
narkomanii i środków zmieniających świadomość, 

2) realizację, w tym również na terenie szkół  działań edukacyjnych z tematyki dotyczącej 
skutków prawnych i zdrowotnych posiadania i/lub przyjmowania narkotyków, 

3) zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu promocji 
zdrowych nawyków, profilaktyki zażywania innych substancji psychoaktywnych oraz 
uzależnień behawioralnych, w tym, wydawnictw, prasy do realizacji działań z zakresu 
problematyki uzależnień, 

4) realizowanie i finansowanie programów i warsztatów dla rodziców w szczególności 
dotyczących nabywania i rozwijania umiejętności wychowawczych oraz  programów 
zakładających równoległe oddziaływanie zarówno na rodzica jak i na dziecko, 
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5) organizowanie i finansowanie szkoleń przygotowujących nauczycieli do realizacji 
programów rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, 

6) podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie 
skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom, 

7) szkolenie kadr, organizowanie, współorganizowanie szkoleń, konferencji, seminariów 
i innych podnoszących poziom kwalifikacji i kompetencji realizatorów działań z zakresu 
profilaktyki zintegrowanej oraz problematyki uzależnień, 

8) finansowanie udziału w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-
edukacyjnych oraz inicjowanie, realizacja i finansowanie gminnych kampanii, akcji 
informacyjnych i edukacyjnych oraz zakup materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, 

9) promocja wśród mieszkańców zdrowego,  wolnego od uzależnień stylu życia, aktywnego 
sposobu spędzania czasu wolnego, w tym organizowanie i finansowanie warsztatów, 
spotkań, seminariów i konkursów, zajęć profilaktycznych o charakterze kulturalnym oraz 
pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania wolego czasu, 

10) organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego jako uzupełnienia oferty 
opiekuńczo-wychowawczej, 

11) prowadzenie działań profilaktycznych i wspierających w Placówce Wsparcia Dziennego 
Klub „Świetliki”, 

12) organizowanie i finansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, 

13) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych skierowanych do 
sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu 
osobom poniżej 18 roku życia, 

14) wspieranie prospołecznych działań młodzieży przez osoby dorosłe, seniorów, 
programów liderskich i działań rówieśniczych z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia 
w tym  finansowanie działań na rzecz wspierania i rozwoju wolontariatu, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań mających na celu utrzymywanie dobrych relacji z innymi niż 
rodzice kompetentnymi i troskliwymi pozytywnymi osobami dorosłymi, 

15) prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych na temat uzależnień 
i zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci, 

16) wspieranie działań zmierzających do ograniczenia dostępności różnych substancji 
psychoaktywnych, działań w kierunku ograniczenia dostępności alkoholu, we współpracy 
ze służbami miejskimi, 

17) wprowadzenie badań, monitorowanie problemów społecznych, związanych 
z używaniem substancji psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie, sporządzanie 
diagnozy problemów społecznych, 

18) opracowywanie, wykonywanie materiałów służących realizacji działań z zakresu 
problematyki uzależnień.”; 

3) w rozdziale 8 dodaje się zadanie VI w brzmieniu: 

„ZADANIE VI  wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej i klubów integracji społecznej.”; 

4) w rozdziale 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Członek Gminnej Komisji otrzymuje wynagrodzenie raz w miesiącu na postawie złożonego 
oświadczenia o wykonaniu czynności potwierdzonego przez Przewodniczącego Gminnej 
Komisji według następujących zasad wynagradzania: 

1) za posiedzenie Komisji kwota 150 zł, 

2) za godzinę dyżuru członka Komisji oraz godzinę wykonywanie  innych czynności 
określonych w regulaminie, w tym udział w rozprawach sądowych kwota 70 zł, 

3) za udział w przeprowadzeniu kontroli i rekontroli jednego punktu sprzedaży napojów 
alkoholowych kwota 70 zł.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gminy Michałowice 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r. 
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Uzasadnienie 

W związku ze skargą Wojewody Mazowieckiego na Uchwałę Nr XLI/453/2022 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 
wprowadzono zmiany polegające na usunięciu przesłanek stanowiących podstawę skargi. 
Proponowane zmiany polegają na przyjęciu nowego brzmienia zadań gminnego programu w tych 
zadaniach, których treść odbiegała od brzmienia zadań wymienionych w art.  4¹  ustawy, jak również 
pogram uzupełniono o zadanie VI odnoszące się do organizowania i finasowania Centrów Integracji 
Społecznej i Klubów Integracji Społecznej. 

Zmiany w Rozdziale 9 uwzględniają wniosek Przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zwiększenie stawek za wykonywane przez członków 
i członkinie Komisji czynności służbowych. W uzasadnieniu wskazano, że aktualnie obowiązujące 
stawki od kilku lat są niezmienne i nie uwzględniają zarówno nakładu pracy członków i członkiń 
Komisji jak również wysokiego poziomu inflacji. Zaproponowano zwiększenie stawek 

1)za posiedzenie Komisji z kwoty 110zł na kwotę 150 zł, 

2)za godzinę dyżuru członka Komisji oraz godzinę wykonywanie  innych czynności określonych 
w regulaminie, w tym udział w rozprawach sądowych kwota z kwoty 50 zł na kwotę 70 zł, 

3)za udział w przeprowadzeniu kontroli i rekontroli jednego punktu sprzedaży napojów 
alkoholowych z kwoty 50 zł na kwotę 70 zł. 
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