
ZARZĄDZENIE NR 119/2022 
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia preliminarza środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Nr 
XXXIV/229/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 oraz 
Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXXVIII/249/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/229/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 
29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się preliminarz środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii  na rok 2022, stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 102/2022 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 24 czerwca 
2022 roku w sprawie zatwierdzenia preliminarza środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Nowego Miasta 
Lubawskiego 

 
 

Józef Blank 
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Załącznik do zarządzenia Nr 119/2022 

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego 

z dnia 27 lipca 2022 r. 

Plan dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

 
L.p 

 
Wyszczególnienie 

 
Kwota 

1 2 3 
 
I 

Dochody w tym: 
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
w obrocie hurtowym, 
- niewykorzystane środki pieniężne w latach ubiegłych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wpływów 
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów 
z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
w obrocie hurtowym i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 
przepisach. 

533.652,70 zł 
348.725,31 zł 

 
80.000,00 zł 

 
 

      104.927,39 zł    

II Wydatki w tym: 533.652,70 zł 

 I. Przeciwdziałanie narkomanii 2.000,00 zł 

1. Realizacja programów profilaktycznych dot. kształtowania kompetencji 
zdrowotnych młodzieży w zakresie unikania substancji psychoaktywnych, w 
tym: prowadzenie na terenie placówek oświatowych warsztatów edukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży, rekomendowanych w szczególności przez PARPA. 

1.000,00 zł 

2.  Działania informacyjne i edukacyjne, realizowane przez edukację zdrowotną, ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji 
psychoaktywnych oraz pozamedycznego stosowania produktów leczniczych i 
ich negatywnych następstw, upowszechnianie informacji na temat dostępu do 
placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych oraz 
ich rodzin. 

1.000,00 zł 

 II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi  531.652,70 zł 

1. Tworzenie warunków zabezpieczających funkcjonowanie Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim, w 
tym zapewnienie obsługi administracyjnej, pokrywanie kosztów sądowych, 
wydawanie opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia od 
alkoholu, szkoleń członków MKRPA. 

10.380,00 zł 

2. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących przemocy w 
rodzinie i możliwości jej przeciwdziałania, w tym skierowanych również do 
osób stosujących przemoc w rodzinach z problemem uzależnień. 

2.500,00 zł 

3. Zakup i prenumerata publikacji z obszaru uzależnień i przemocy. 800,00 zł 
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4. Rozwój kompetencji kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom, w tym doskonalenie kompetencji grup 
zawodowych m.in. pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie problematyki 
uzależnień od środków psychoaktywnych, odurzających, substancji 
psychotropowych i NSP 

2.500,00 zł 

5.  Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii 
edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu 
dla konsumentów i ich otoczenia. 

1.000,00 zł 

6. Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/ projektów/ działań/ 
rozwiązań z zakresu promocji zdrowia, aktywności fizycznej, z wykorzystaniem 
wiodących i uzupełniających strategii profilaktycznych, skierowanych do osób 
prezentujących zachowania problemowe/ ryzykowne. 

9.000,00 zł 

7. Realizacja programu profilaktyczno-sportowego, w tym stałe zajęcia 
profilaktyczne i sportowe w szkołach, warsztaty, działania integracyjne. 

114.927,39 zł  

8. Realizacja akcji profilaktycznych, promujących zdrowy styl życia 6.174,30 zł 

9. Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów profilaktycznych z zakresu 
uzależnień, skierowanych do dzieci i młodzieży przez realizację programów 
rekomendowanych, prowadzenie profilaktycznych programów informacyjnych, 
prowadzenie zajęć edukacyjno – rozwojowych (warsztaty taneczne, muzyczne, 
teatralne itp.) stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej 

4.920,00 zł 

10. Kolonie, obozy i półkolonie z programem zajęć profilaktycznych i/lub 
socjoterapeutycznych (wsparcie całorocznej pracy w ramach poszerzania i 
podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i 
opiekuńczej dla m.in. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dzieci z 
pieczy zastępczej) 

53.034,00 zł 

11. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego świadczącego 
poradnictwo specjalistyczne dla rodzin w których występują problemy 
alkoholowe i problem przemocy w ramach prowadzonego 

78.375,60 zł 

12. Rozbudowanie systemu monitoringu miejskiego w celu wzrostu poczucia 
bezpieczeństwa i przeciwdziałania spożywaniu napojów alkoholowych w 
miejscach publicznych, zgodnie z założeniami art. 14 ust. 2a ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

164.000,00 zł 

13. Wsparcie działalności środowisk abstynenckich. Realizacja 
programów/projektów służących rehabilitacji - działań podtrzymujących zmianę 
u osób uzależnionych po zakończeniu leczenia terapeutycznego, utrwalających 
efekty leczenia. 

2.400,00 zł 

14. Tworzenie warunków pracy dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim (MKRPA) - wynagrodzenia 
członków komisji. 

33.670,00 zł 

15. Doposażenie realizatorów Programu w sprzęt komputerowy i biurowy, 
niezbędny do realizacji zadań. 

1.470,38 zł  

16. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów wynikających z 
art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego. 

793,72 zł 

17. Budowa i/lub modernizacja miejsc, w których odbywają się pozalekcyjne zajęcia 
sportowe (w tym także placów zabaw) 

45.707,31 zł 
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