
UCHWAŁA NR XXXI/134/16
RADY MIASTA SEJNY

z dnia 30 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr XXII/89/16 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487), oraz w związku z 
art. 10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2016r. 
poz. 224) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w Szacunkowym podziale środków finansowych ze względu na cele z 
uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach Programu w 2016 roku.

§ 2. Dokonać zmiany w  Planie rzeczowo – finansowy na rok 2016, stanowiącym załącznik nr 1 
do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2016 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sejny

Romuald Jakubowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/134/16

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 września 2016 r.

Szacunkowy podział środków finansowych ze względu na cele
z uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach Programu w 2016 roku

Lp. ZADANIA PROGRAMU Planowane 
środki

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. 22.000,00

2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problem uzależnień, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w 
rodzinie.

49.000,00

3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
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 oraz zakupu sprzętu sportowego 
oraz doposażenia placów zabaw.

98.000,00

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 32.000,00

5.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.

8.000,00

6.
Koszty funkcjonowania MKRPA Miasta Sejny i jej zespołów 
problemowych, Pełnomocnika, koszty administracyjne związane z 
realizacją programu.

38.132,00

RAZEM 247.132,00
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/134/16

Rady Miasta Sejny

z dnia 30 września 2016 r.

MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCHI PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

MIASTA SEJNY NA 2016 ROK

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA ROK 2016

Działania w zakresie profilaktyki zawarte 
w Programie Profilaktycznym Szczegółowa realizacja Programu

Przewidywane 
nakłady 

finansowe

Termin 
realizacji

Sposób realizacji
/wykonania/

zakup świadczeń zdrowotnych w zakładach lecznictwa 
odwykowego w tym realizacja programów 
rehabilitacyjnych, dofinansowanie do prowadzenia 
ośrodków terapeutycznych dla osób uzależnionych

2 000 cały rok konkurs ofert.

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

finansowanie działalności Punktów Konsultacyjnych oraz 
wynagrodzenia terapeutów osób uzależnionych 20 000 cały rok

zakup usług i materiałów, czynsz 
i inne opłaty z tym

związane
tworzenie warunków do powstawania nowych oraz 
dofinansowanie  działalności placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 
alkoholowym,

30 000 cały rok zakup usług i 
materiałów/konkurs ofert

2.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a 

w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
wspieranie i rozwijanie poradnictwa indywidualnego, grup 
wsparcia, zatrudnienie terapeutów i specjalistów do 
prowadzenia programów profilaktycznych, uruchomienie 
telefonu zaufania, prowadzenie edukacji publicznej dot. 
uzależnień, zakup materiałów edukacyjnych itp.

19 000 cały rok zakup usług

wdrażanie programów profilaktycznych w szkołach, w tym 
rekomendowanych programów profilaktycznych  opartych 
na skutecznych strategiach oddziaływań, finansowanie 
organizowanych konkursów na temat uzależnień oraz 
realizacja programów, warsztatów dla rodziców, 
nauczycieli, pedagogów, psychologów, młodzieży

30 000 cały rok
zakup usług i 

materiałów/konkurs 
ofert/ufundowanie nagrody

organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży po 
zajęciach lekcyjnych oraz w czasie ferii zimowych i 
wakacji, doposażenie placów zabaw dla dzieci

44 000 cały rok zakup usług i materiałów

3.
Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla 
dzieci i młodzieży.

dofinansowanie imprez dla dzieci, wpływających na 10 000 cały rok konkurs ofert/zakup usług i 
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kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych, 
wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych o 
charakterze rozrywkowym, sportowym  i innych,

nagród

prowadzenia edukacji publicznej dot uzależnień , 
opracowywanie, wydawanie, zakup i kolportaż broszur, 
książek, biuletynów, ulotek i innych form służących 
oddziaływaniu profilaktycznemu, udział w ogólnopolskich
i regionalnych kampaniach informacyjno – edukacyjnych 
oraz organizacja lokalnych kampanii, sporządzanie 
lokalnych diagnoz,

4 000 cały rok zakup usług i materiałów

współpraca z Policją i innymi instytucjami w organizacji 
działań profilaktycznych, realizacja programów 
edukacyjnych, interwencyjnych i korekcyjnych

10 000 cały rok

realizacja kosztów zgodnie z 
zawartym porozumieniem/ 
konkurs ofert/zakup usług i 

nagród

4
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i 
osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych.

wspieranie realizacji zadań organizowanych przez 
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku 
publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym,

32 000 cały rok konkurs ofert.

opinie biegłych i opłaty sądowe 7 000 cały rok

pokrycie kosztów opinii
psychologiczno – 
psychiatryczno-

sądowej, koszty sądowe.5

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem 
przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego. prowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 1 000 cały rok wynagrodzenia

wynagrodzenia członków Komisji 33 000 cały rok wynagrodzenia
wynagrodzenie Pełnomocnika 0 cały rok wynagrodzenia
szkolenia członków Komisji 4 000 cały rok delegacja6.

Koszty funkcjonowania MKRPA Miasta Sejny i jej 
zespołów problemowych, Pełnomocnika,  koszty 

administracyjne związane z realizacją programu. zakup materiałów biurowych i sprzętów niezbędnych dla 
funkcjonowania Komisji 1 132 cały rok zakup materiałów

Ogółem 247 132
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Uzasadnienie

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/89/16 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2016 rok.

W dniu 31 sierpnia 2016 roku Rada Miasta Sejny podjęła uchwałę XXX/130/16 zmieniająca
uchwałę nr XXII/89/16 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta
Sejny na 2016 rok.

W uchwale nie ujęte zostały środki finansowe dot. niewykorzystania całkowitej kwoty
pozyskanej w 2015 r. z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych oraz zwrotów przekazanych przez sąd niewykorzystanych zaliczek na poczet
wykonania opinii specjalistycznych osób uzależnionych od alkoholu.Środki te przeznaczone
była na działania związane ze zwalczaniem narkomanii - kwota 10.000,00 zł. W związku z
powyższym zaistniała potrzeba dokonania zmian w szacunkowym podziale środków finansowych
oraz w Planie rzeczowo – finansowy na rok 2016.

Ponadto w uchwale dokonuje się w związku ze zmianą planowanych wydatkach na
realizację poszczególnych zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2016 rok zgodnie z
art. 41 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zmiany dot.
pozycji Planu:

- poz. 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu – zwiększenie środków przeznaczonych na finansowanie Punktu
Konsultacyjnego o 5.000 zł;

- poz. 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problem uzależnień, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie –
zmniejszenie środków przeznaczonych na wspieranie i rozwijanie poradnictwa
indywidualnego, grup wsparcia, zatrudnienie terapeutów i specjalistów do prowadzenia
programów profilaktycznych, uruchomienie telefonu zaufania, prowadzenie edukacji
publicznej dot. uzależnień, zakup materiałów edukacyjnych itp. o 11.000 zł;

- poz. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności
dla dzieci i młodzieży – zmniejszenie środków na wdrażanie programów profilaktycznych w
szkołach o 10.000 zł. oraz zwiększenie środków na organizowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży po zajęciach lekcyjnych oraz w czasie ferii zimowych i wakacji, doposażenie
placów zabaw dla dzieci,oraz na dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci,a także
zwiększenie środków przeznaczonych na współpraca z Policją i innymi instytucjami w
organizacji działań profilaktycznych o 24.000 zł.

- poz. 5 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego –
zwiększenie środków przeznaczonych na opinie biegłych i opłaty sądowe o 2.000 zł;

- poz. 6 Koszty funkcjonowania MKRPA Miasta Sejny i jej zespołów problemowych,
Pełnomocnika, koszty administracyjne związane z realizacją programu – zmniejszenie środków
przeznaczonych na wynagrodzenia członków Komisji o 9.000 zł.

U uchwale wyszczególniono kwoty wydatków na poszczególne zadania w formie tabelarycznej.

Projekt uchwały przygotowała

Marta Klucznik - Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania
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