
UCHWAŁA NR XXXVII/301/2021 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 9 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 202 Ir. poz. 1119), art. 10 ust, 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVII/233/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
16 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2021 rok wprowadza 
się następujące zmiany:

1) Punkt XVI otrzymuje brzmienie:

„XVI. Źródła i zasady finansowania Programu. Środki finansowe na realizację Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2021 pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych „art. 182. 
Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat 
określonych w art. 111 wykorzystane będą na realizacje Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Przeciwdziałania Alkoholizm oraz na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także 
innych gminnych programów o których mowa w art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani i nie mogą być przeznaczone na inne cele”. Zasady 
finansowania zadań niniejszego programu określone zostały zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii 
i Rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie 
realizowania i finansowania Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2021 r. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających 
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego programu 
są ujęte w planie budżetu miasta na 2021 rok w dziale 851- ochrona zdrowia, rozdział 85154 — 
przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy 
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niniejszego programu są ujęte w planie 
budżetu miasta na 202 Ir. w dziale 851- ochrona zdrowia, rozdział 85153 - przeciwdziałanie 
narkomanii. Członkom Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 120,00 zł. brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych) za udział 
w posiedzeniach Komisji. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji 
na liście obecności z posiedzenia. Koszt realizacji Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 wyniesie: 417.326,54 zł (słownie: 
czterysta siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze). W trakcie 
realizacji programu niektóre jego elementy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych”.
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2) Punkt XVII otrzymuje brzmienie:

„XVII. Plan wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
na 2021 rok:

Lp. Zadania do realizacji Wysokość środków 
finansowych w złotych

Termin realizacji

1 Programy profilaktyczne - edukacyjne 174.326,54 I -XII

2 Szkolenia Miejskiego Koordynatora ds. 
Profilaktyki i Uzależnień oraz członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Komisji 
ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych, koszty postępowania 
sądowego

8.000,00 I -XII

3 Zakup materiałów informacyjno - 
edukacyjnych

4.000,00 I-XII

4 Dofinansowanie działań mających na celu 
promowanie sportu jako formy 
alternatywnej

30.000,00 I - XII

5. Utrzymanie świetlicy Socjoterapeutycznej 
przy MOPS

64.500,00 I-XII

6. Dofinansowanie Sekcji Poradnictwa
Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

10.000,00 do XI

7. Realizacja Programu Profilaktycznego w 
czasie wypoczynku letniego (Świetlica 
Socjoterapeutyczna i ZHP)

45.000,00 do VIII

8. Wynagrodzenia osobowe wraz 
z pochodnymi

59.000,00 I - XII

9. Działalność Miejskiej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

10.000,00
I - XII

10. Dotacja celowa dla MDK na sfinansowanie 
kosztów Profilaktycznego Festynu 
„Pożegnanie lata”

7 500,00 do VIII

Plan Wydatków na realizacje Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Lp. Zadania do realizacji Wysokość środków 
finansowych w złotych

Termin realizacji

1. Programy profilaktyczno - edukacyjne 5.000,00 I-XII

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodn czący Rady 
Miejskiej

Artur
Dariusz
Miecznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVII/301/2021 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 9 grudnia 2021 r.

zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim 
na 2021 rok

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) do zadań własnych miasta należy 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych miasta.
Zadania te obejmują między innymi:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy 
oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6. realizacja zadań, o których mowa jest prowadzona w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego 
corocznie przez Radę Miejską,
7. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej.

W związku ze zmianą w planie wydatków w punkcie XVI i XVII wynikającą ze zwiększenia 
się kwoty uzyskanej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pozyskania 
dodatkowych środków pochodzących z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej 
napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpek) podjęcie uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Ar 'iecznikowski


