
UCHWAŁA NR 354/XLIX/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 12 lipca 2022 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały nr 329/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

miasta Gostynina na lata 2022 – 2025  

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4
1 

ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Zmienia się Uchwałę nr 329/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gostynina na lata 2022 – 2025 

w ten sposób, że:  

1) w punkcie IV załącznika do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

a) cel pierwszy, zadanie pierwsze (w tabeli), otrzymuje nowe brzmienie: 

„finansowanie działalności profilaktyczno-rehabilitacyjnej Dziennego Punktu 

Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin w tym: 

a) udzielenie pomocy osobom uzależnionym w procesie zdrowienia tj. 

dialog motywujący,  

b) realizacja programów aktywizacji zawodowej,  

c) realizacja treningów zapobiegania nawrotom,  

d) rehabilitacja i wsparcie osób uzależnionych i współuzależnionych po 

zakończonych programach psychoterapii,  

e) realizacja programu redukcji szkód lub programu ograniczenia picia,  

f) opłaty związane z utrzymaniem lokalu.”; 

b) w celu pierwszym, w zadaniu drugim (w tabeli) dodaje się podpunkt c, o treści: 

„c) finansowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.”; 

c) w celu drugim, w zadaniu pierwszym (w tabeli) dodaje się podpunkty od k do 

n, o następującym brzmieniu: 

 „k) finansowanie dostępu do Internetu, 

  l) finansowanie przeglądów technicznych budynku, 

  ł) ubezpieczenie majątku, 

  m) finansowanie badań profilaktycznych pracowników, 

  n) opłaty za media.”; 

d) cel drugi, zadanie drugie (w tabeli), podpunkt d otrzymuje nowe brzmienie: 

„szkolenie członków  Komisji;”; 

e) w celu drugim (w tabeli), dodaje się zadanie 9, które o nazwie: „kampania 

informacyjno-edukacyjna dot. FASD/FAS”. 



2) W punkcie VI załącznika do Uchwały dodaje się punkt 3 i 4 o następującym 

brzmieniu: 

„3. Członkom Komisji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 8% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę za udział w obowiązkowym szkoleniu, 

w celu podniesienia kwalifikacji lub innym posiedzeniu wyjazdowym. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 3 wypłacane będzie po odbyciu 

obowiązkowego szkolenia lub posiedzenia wyjazdowego, na podstawie listy 

obecności.” 

 

§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

 

§ 3. 

 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

 

         Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany, dotyczą uzupełnienia działań wynikających  

z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gostynina na lata 2022 – 2025. 


