
UCHWAŁA NR XLVI/282/22 
RADY GMINY TOPÓLKA 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022 

Na podstawie  art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021 r., poz. 1119, poz. 2469, poz. 218, poz. 24, poz. 1700, 
poz. 2185) art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2020 r., 
poz. 2050, Dz. U. z 2019 r. poz. 1655, Dz. U. z 2022 r., poz. 763, poz. 764, poz. 1700, poz. 1812 ),  w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2022 r., poz. 559, 
poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 

RADA GMINY 
uchwala,  co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/235/22 Rady Gminy Topólka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022 zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/248/22 Rady 
Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022, Uchwałą Nr XLII/259/22 Rady Gminy Topólka z dnia 
28 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Topólka na rok 2022 oraz Uchwałą Nr XLIV/264/22 Rady Gminy Topólka z dnia 16 listopada 
2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 
2022 wprowadza się zmiany w części stanowiącej załącznik do gminnego programu pn. V. Podział zadań 
i środków finansowych, który otrzymuje brzmienie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Topólka 

 
 

Stanisław Borkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/282/22 

Rady Gminy Topólka 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

V. PODZIAŁ ZADAŃ I ŚRODKÓW FINANSOWYCH. 

W 2022 r. planuje się prowadzenie i finansowanie następujących zadań Programu: 

Dział 
budżetu 

Rozdział 
budżetu 

Paragraf Nazwa podziałki klasyfikacji budżetu Plan 
wydatków na 
2022 r. 

851   OCHRONA ZDROWIA 167 358,43 
 85153  Zwalczanie narkomanii 2 000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

-prowadzenie i organizowanie konkursów 
poświęconych profilaktyce narkomanii 

1 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 
-prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej 
na tematy związane z narkomanią 

1 000,00 

 85154  Przeciwdziałanie Alkoholizmowi 145 358,43 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
- wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień 

21 650,44 
 
 
 
 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
- finansowanie działalność informacyjnej dotycząca 
możliwości korzystania z pomocy terapeutycznej 
- finansowanie czynności zmierzających do objęcia 
leczeniem odwykowym osób uzależnionych 
-edukacja publiczna w zakresie profilaktyki, zakup 
ulotek broszur itp. 
-finansowanie udziału w ogólnopolskich 
kampaniach profilaktycznych 
-prowadzenie i organizowanie konkursów dla dzieci 
szkół podstawowych i gimnazjum poświęconych 
profilaktyce i rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych np. zakup nagród oraz materiałów 
potrzebnych do zrealizowania konkursu, 
-organizowanie i dofinansowanie imprez z okazji 
Dnia Dziecka, Mikołajek realizowanych przez 
szkoły i świetlice wiejskie, 
-prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej 
na tematy związane z problematyką uzależnień 
-zakup materiałów profilaktycznych- prasy, 
broszur, pomocy dydaktycznych z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 
- finansowanie zakupu materiałów oraz sprzętu 
niezbędnego do realizacji zadań Komisji, 
- dofinansowanie bieżącej działalności 
specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar 

84000 
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przemocy domowej 
  4300 Zakup usług pozostałych 

- podnoszenie kwalifikacji pracowników służby 
zdrowia i osób zajmujących się terapią uzależnień 
-udostępnianie działalności punktu konsultacyjnego 
- finansowanie pomocy psychologicznej i 
socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowymi 
-wspieranie i finansowanie szkolnych i gminnych 
programów profilaktycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem prowadzenia pozalekcyjnych zajęć 
sportowych oraz zajęć w zakresie zaspokojenia 
potrzeb kulturalnych 
-inspirowanie i wspieranie lokalnych imprez, 
kampanii edukacyjnych, przedstawień teatralnych i 
konkursów o tematyce przeciwdziałania 
uzależnieniom, 
-dofinansowanie działalności organizacji i osób 
wykonujących zadania związane z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
-organizowanie i finansowanie szkoleń 
przedstawicieli różnych grup zawodowych 
stykających się w swojej pracy z osobami z 
problemem alkoholowym również członków 
GKRPA i ZI w zakresie tematyki uzależnień, 

54707,99 

  4610 Koszty postępowania sadowego i 
prokuratorskiego 

5 000,00 

Ogółem na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii planuje się przeznaczyć kwotę 167 358,43 złotych zgodnie z przyjętym 
planem w Budżecie Gminy Topólka na 2022 r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5D1728F3-6FAB-4CD5-8AA5-40E51074BA4E. Uchwalony Strona 2



 
UZASADNIENIE 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Topólka na rok 2022 stanowi podstawę do 

praktycznej realizacji zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ciągu roku budżetowego nastąpiły zmiany ze względu na 

napływ do budżetu środków ze sprzedaży tzw. małpek wobec powyższego zmiana programu w 

części określającej podział zadań i środków finansowych jest konieczna. 
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