
Projekt uchwały Nr …./......./2019 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 30 października 2019 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr II/29/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 listopada  

2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2019 r. 

 

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

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.), Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały II/29/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gnieźnie na 2019 r. w rozdziale nr V. „Zadania do realizacji” pkt. 3 

„Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 

problemów uzależnień” po lit. „d” dodaje się lit. „e” o następującej treści: 

„e. Zakup urządzeń do pomiaru trzeźwości na potrzeby Komendy Powiatowej Policji  

w Gnieźnie”.  

Wskaźniki monitoringu: 

-  liczba zakupionych urządzeń. 

 

§ 2. W Załączniku nr 1 do uchwały II/29/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gnieźnie na 2019 r., rozdział nr VIII „Plan finansowy realizacji programu” 

otrzymuje brzmienie: 

Lp. Zadania do realizacji 

Planowana 

kwota 

(w zł) 

Uwagi 

1. 
Bieżąca działalność Miejskich Świetlic 

Socjoterapeutycznych  
750 000,00 

Zadanie łączy elementy 

Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Mieście Gnieźnie na 

lata 2017-2020 oraz Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Mieście Gnieźnie na 

lata 2011-2020. 



Lp. Zadania do realizacji 

Planowana 

kwota 

(w zł) 

Uwagi 

2. 

Prowadzenie konsultacji i pomoc dla osób  

dotkniętych problemami uzależnień oraz ofiar  

i sprawców przemocy w rodzinie 

35 000,00 

Realizatorem zadania będzie 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gnieźnie. Zadanie 

łączy elementy Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w 

Mieście Gnieźnie na lata 2017-

2020 oraz Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Mieście 

Gnieźnie na lata 2011-2020. 

3. 
Koszty procedury zobowiązania do podjęcia  

leczenia odwykowego 
15 000,00 

Zadanie obejmuje koszty 

postępowania sądowego oraz 

wynagrodzenia biegłych 

sądowych za wykonane opinie w 

przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu 

4. 
Realizacja zadań Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
60 000,00 

 

5. 

Wynagrodzenie prawnika udzielającego  

porad osobom i rodzinom dotkniętym  

problemami uzależnień 

9 000,00 

 

6. 

Szkolenia i konferencje dla osób zajmujących  

się rozwiązywaniem problemów uzależnień  

i przemocy 

22 000,00 

Zadanie obejmuje m.in. 

organizację konferencji oraz 

udział członków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Zespołu 

Interdyscyplinarnego do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie w procesie podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych a także 

specjalistów zajmujących się 

profilaktyką  

i przeciwdziałaniem przemocy 

7. 
Program zajęć sportowych dla uczniów szkół  

z elementami profilaktyki 
100 000,00 

Zadanie obejmuje 

przeprowadzenie podstawowego 

kursu nauki pływania dla uczniów 

gnieźnieńskich szkół 

podstawowych. 

8. 
Edukacja społeczności lokalnej przy 

współudziale Rad Osiedli 
48 000,00 

Zadanie realizowane przez Rady 

Osiedli we współpracy z Urzędem 

Miejskim 

9. 

Profilaktyka problemów uzależnień i 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez 

sport 

80 000,00 

Podjęcie szeroko rozumianych 

działań sportowych dla różnych 

grup wiekowych zagrożonych 

uzależnieniami i przemocą 

10. 
Programy profilaktyczne, korekcyjne i 

edukacyjne  
50 000,00 

Oferta zostanie wyłoniona  

w postępowaniu 

przeprowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie 

11. 
Dofinansowanie półkolonii z środowiskowym 

programem profilaktycznym 
50 000,00 

Oferta zostanie wyłoniona  

w postępowaniu 

przeprowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie 



Lp. Zadania do realizacji 

Planowana 

kwota 

(w zł) 

Uwagi 

12. Profilaktyka uniwersalna w rodzinie 18 000,00 

Oferta zostanie wyłoniona  

w postępowaniu 

przeprowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie 

13. 

Program profilaktyczny w szkole i na lodowisku 

„Kształtowanie pozytywnych postaw młodych 

ludzi wobec używek” 

65 000,00 

 

14. 
Szkolne programy profilaktyczne 

rekomendowane przez PARPA 
15 000,00 

Zadanie realizowane w szkołach 

podstawowych  

15. 
Działania profilaktyczne „Nie biorę, nie piję, … 

żyję” 
80 000,00 

Zadanie łączy elementy 

Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Mieście Gnieźnie na 

lata 2017-2020 oraz Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Mieście Gnieźnie na 

lata 2011-2020. 

16. 

Podejmowanie działań edukacyjnych 

skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych 

3 000,00 

 

17. 

Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki 

uzależnień dla dzieci i młodzieży – 

„Mikołajkowe zawody pływackie” 

16 000,00 

Zadanie skierowane dla dzieci i 

młodzieży w ramach profilaktyki 

uniwersalnej 

18. Materiały edukacyjne i profilaktyczne 15 000,00 

Zakup materiałów 

profilaktycznych przygotowanych 

przez specjalistów (broszury, 

plakaty, ulotki, pozycje książkowe) 

19. 
Rozwiązywanie problemów alkoholowych 

wśród osób bezdomnych 
120 000,00 

Kontynuacja 3-letniej umowy na 

zadanie rozpoczęte w 2017 roku 

20. 

Wspieranie działań zmierzających do 

utrzymania trzeźwości osób uzależnionych – 

Klub  

Abstynenta 

48 000,00 

Kontynuacja 3-letniej umowy na 

zadanie rozpoczęte w 2017 roku 

21. Profilaktyczny Klub Seniora 80 200,00 

Zadanie obejmuje osoby, które 

ukończyły lub realizują programy 

terapii, emerytów, rencistów  

i bezrobotnych 

22. 

Zakup urządzeń do pomiaru trzeźwości na 

potrzeby Komendy Powiatowej Policji w 

Gnieźnie 

7 500,00 

 

RAZEM 1 686 700,00 
 

 

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna. 

 

§ 5. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. 

 

 

 

Uzasadnienie 



 

Uchwalony w dniu 29 listopada 2018 r. przez Radę Miasta Gniezna Miejski Program  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2019 rok zakładał 

pozyskanie środków finansowych na jego realizację w kwocie 1 590 000,00 zł, pochodzących 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Natomiast  

pozyskane dotychczas środki wynoszą 1 686 700,00 zł, czyli są wyższe o kwotę 96 700,00 zł. 

W związku z powyższym istnieje uzasadniona potrzeba zwiększenia planu finansowego 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę  

96 700,00 zł na zrealizowanie zadań wymienionych w uchwale tj. Bieżąca działalność Miejskich 

Świetlic Socjoterapeutycznych (zad. 1), Profilaktyka problemów uzależnień  

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez sport (zad. 9), Profilaktyka uniwersalna  

w rodzinie (zad. 12), Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień dla dzieci  

i młodzieży – „Mikołajkowe zawody pływackie” (zad. 17), Materiały edukacyjne  

i profilaktyczne (zad. 18), Profilaktyczny Klub Seniora (zad. 21). Ponadto wprowadzono do 

Programu nowe zadanie tj. Zakup urządzeń do pomiaru trzeźwości na potrzeby Komendy 

Powiatowej Policji w Gnieźnie (zad. 22). 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, konieczna jest zmiana Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w podanym powyżej zakresie oraz 

przyjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

Przygotował: 

 

 

 

Akceptował: 

 

 

 

Radca Prawny: 


