
 

UCHWAŁA NR …… 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

Z  DNIA 

 

w sprawie przyjęcia Miejskiego  Programu  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii na rok  2020 

Na podstawie art.41  ust  2 i  5  ustawy  z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w  

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U z 2019 poz 2277), oraz  art. 10 ust 2 i 3  

ustawy z dnia  28 lipca 2005r o przeciwdziałaniu  narkomanii ( Dz. U z 2019 poz 852 )   w 

związku z  uchwałą nr  XXIII/268/2020 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2020r w sprawie  

przyjęcia Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2020- 

2025  RADA  MIASTA ZAKOPANE uchwala co następuje: 

 

§1 

Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i 

Narkomanii na rok 2020r w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr  1 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Wykonanie  uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Zakopane 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  1 do uchwały Rady Miasta Zakopane 

Z dnia …………… 

Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020 

  

WSTĘP 

Uchwalona  w dniu  30 lipca 2020r uchwała  w sprawie  przyjęcia Strategii  Rozwiązywania  

Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2020- 2025  wytyczyła ogólne ramy 

funkcjonowania w obszarze społecznym, także dla działań w zakresie profilaktyki uzależnień 

od alkoholu, narkomanii. Sporządzenie  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

jako dokumentu strategicznego na lata 2020-2025 zostało oparte o wykonaną diagnozę sytuacji 

społecznej. W  strategii zostały nakreślone ogólne cele  strategiczne i operacyjne polityki 

społecznej oraz kierunki niezbędnych  działań w obszarze społecznym.   

Należy wskazać, że  w  pierwszym kwartale 2020 zadania z zakresu profilaktyki 

rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii były realizowane. Kontynuowano 

zadania  określone i wyznaczone w  2019 r, celem zachowania ich ciągłości i stabilności dla  

odbiorców.  Jednakże od  marca  2020r,  z uwagi na  ogłoszony stan epidemii  i wprowadzone 

w związku z tym obostrzenia, nastąpiła konieczność  dynamicznej reakcji na  zmiany i 

wprowadzone zasady izolacji społecznej,  ograniczeń w  działalności  szkół ( w I połowie  

2020r).  Zmiany  w realizacji   zadań z zakresu profilaktyki  wymuszone zostały przede 

wszystkim koniecznością  ograniczenia kontaktów i wprowadzoną  izolacją społeczną.    Zapisy 

„tarcz kryzysowych” zarówno  Tarczy 2.0 jak i Tarczy 4.0  wprowadziły złagodzenie  norm 

odnośnie płatności za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,  umożliwiły  również przenoszenie 

środków  uzyskanych z  tego tytułu  na inne potrzeby samorządu związane  z  koniecznością 

zapobiegania  COVID-19.  Niniejszy program  jest  dostosowany do aktualnych warunków 

społecznych, możliwości  budżetowych  jak i ewentualnych obostrzeń  związanych ze stanem 

epidemii.  

 

CZEŚĆ I 

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020  

 

§  1. GŁÓWNE CELE PROGRAMU 

 Głównym celem programu zgodnie ze Strategią  Rozwiązywania Problemów Społecznych  

Miasta Zakopane 2020-2025 to: 

1) efektywne przeciwdziałanie i zwalczanie kryzysów w rodzinie związanych w 

szczególności  z  nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, 

2)  dbałość o prawidłowy rozwój i zdrowie mieszkańców,  w szczególności dzieci młodzieży, 

3) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, różnych  form przemocy w tym cyberprzemocy 

4) bezpieczeństwo publiczne i zdrowotne mieszkańców poprzez podjęcie działań  mających  na 

celu  ograniczenie dostępności napojów  alkoholowych, substancji psychoaktywnych, 

zwiększanie bezpieczeństwa w miejscach publicznych 



 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

1. Cele szczegółowe Programu to: 

1) prowadzenie profilaktycznej działalności promocyjnej oraz edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy, także 

cyberprzemocy 

2) realizacja edukacji zdrowotnej na rzecz rodziny, wartości i postaw rodzinnych, szczególnie 

wśród młodzieży, osób dotkniętych wykluczeniem społecznym 

3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i narkotyków, członków ich rodzin oraz rodzin dotkniętych przemocą; również w 

sytuacjach kryzysowych, osób objętych wsparciem społecznym,  

4) poprawa sytuacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których 

występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, zażywaniem substancji 

psychoaktywnych i przemocą, poprzez udzielanie im pomocy psychospołecznej i prawnej; 

5) podnoszenie kompetencji członków Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, pracowników pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, w zakresie 

oddziaływań profilaktycznych oraz znajomości przepisów prawa. 

6)  podejmowanie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego  i zdrowotnego 

mieszkańców, w tym  ograniczania dostępności  alkoholu nietrzeźwym,  niepełnoletnim, 

zwiększanie  nacisku na  bezpieczeństwo w miejscach publicznych,  

 

 

1. ZADANIA MIASTA - KIERUNKI I METODY REALIZACJI W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI 

 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem  

 

 

Metody realizacji: 

a) współpraca z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na rzecz osób 

uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Zakopanego, w szczególności poprzez 

zwiększanie dostępności świadczeń w programach wsparcia terapii i 

specjalistycznych działań pomocowych (nie stanowiących podstawowej formy 

leczenia) nie objętych finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz zakup 

niezbędnego wyposażenia, materiałów;  

b) wspieranie programów ograniczenia picia alkoholu i ich popularyzowanie, grup 

wsparcia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; 

c) kontynuacja działalności telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i ich 

rodzin; 

d)  zapewnienie funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i realizacji jej zadań ustawowych, motywowanie osób do podjęcia 

leczenia odwykowego, wspieranie członków rodzin z problemem alkoholowym; 

e) kierowanie wniosków do Sądu w sprawie zastosowania obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu osób uzależnionych oraz pokrywanie kosztów badań 

psychologicznych i psychiatrycznych, kosztów sądowych; 

f) finansowanie lub współfinansowanie szkoleń przedstawicieli grup zawodowych 

stykających się w środowisku pracy z problemami alkoholowymi (policjantów, 

pracowników medycznych,  strażników miejskich, pracowników opieki społecznej, 



kuratorów sądowych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pielęgniarek i 

pracowników służby zdrowia, osób zatrudnionych w telefonie zaufania, w punktach 

konsultacyjnych prowadzonych przez Miasto, członków GKRPA;  

g) prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin; 

h) wspieranie działań edukacyjnych i informacyjnych w tym konferencji, kampanii 

edukacyjnych, materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych poświęconych 

tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, w tym ryzyka szkód wynikających ze 

spożywania alkoholu. 

 

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy 

psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  

 

Metody realizacji: 

a) finansowanie programów terapeutycznych oraz programów wsparcia skierowanych 

do osób współuzależnionych oraz osób doznających przemocy, nie finansowanych 

ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, współpraca z Miejskim Ośrodkiem  

Pomocy Społecznej  w zakresie pomocy osobom objętym wsparciem społecznym, 

w tym w formie terapii. 

b) wspieranie lokalnych działań edukacyjnych i informacyjnych, spotkań, konferencji, 

kampanii itp. poświęconych tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

współuzależnienia, działaniom edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód 

wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież, przeciwdziałaniu spożywania 

alkoholu w okresie ciąży, wzmacniania postawy braku akceptacji wobec pijanych 

kierowców, walki z depresją i uzależnieniem, 

c) zapewnienie wsparcia psychologicznego w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla osób doznających przemocy  oraz świadków przemocy, 

d) zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla członków rodzin poprzez 

prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie w Sytuacji Kryzysowej, Punkt 

Konsultacyjny dla Rodziców i Wychowawców w zakresie trudności 

wychowawczych. 

e) zapewnienie wsparcia oraz konsultacji dla osób prowadzących spotkania 

psychologiczne oraz terapeutyczne, członków telefonu zaufania oraz członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie 

prawidłowości ich działania, w tym skoordynowania działań w zakresie merytoryki 

problemu, form pomocy osobom uzależnionym, dotkniętych albo zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

f) wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej i programów 

profilaktycznych w placówkach przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka  w 

świetlicach, klubach, w szczególności finansowanie dodatkowych zajęć 

profilaktycznych realizowanych w świetlicach szkolnych,( I kwartał 2020) 

g) diagnozowanie i monitorowanie problemów uzależnień i innych problemów 

społecznych (przemocy, innych uzależnień), 

h) prowadzenie procedury Niebieskiej Karty przez GKRPA.  

 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

sportowo- rekreacyjnych a także działań na rzecz dożywania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych.  



 

Metody realizacji  

a) wspieranie profilaktycznych projektów i działań edukacyjnych, 

b) wspieranie działań i inicjatyw promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania 

czasu przez mieszkańców miasta, imprez sportowo - rekreacyjnych, pikników i 

festynów bezalkoholowych, w szczególności, World Snow Day, i innych 

kształtujących postawy i zachowania prozdrowotne dzieci i młodzieży, 

c)  finansowanie zajęć profilaktycznych, zapewniających dzieciom i młodzieży opiekę, 

ochronę przed czynnikami ryzyka a realizowanych w placówkach oświatowych 

poprzez zwiększenie ich oferty o programy profilaktyczne, zagwarantowanie 

dostępności zajęć dla chętnych w ramach poszerzonej pracy świetlic szkolnych, w 

szczególności pokrywanie kosztów związanych z realizacją zajęć profilaktycznych, 

sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, ( I kwartał 2020) 

d) dofinansowanie zadań remontowych i inwestycyjnych w celu zwiększenia i poprawy 

bazy materialnej, poszerzającej możliwość organizacji zajęć o charakterze 

profilaktycznym, rekreacyjno-sportowym i kulturalnym zapewniającym 

mieszkańcom Zakopanego atrakcyjne i wolne od zagrożeń spędzanie wolnego czasu 

e) współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Strażą Miejską, 

Policją oraz placówkami wykonującymi działalność na rzecz przeciwdziałania 

nietrzeźwości i zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w tym w 

szczególności przekazanie środków na zakup alko testów, alko sensorów i innego 

niezbędnego wyposażenia. 

 

4) Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

 

Metody realizacji  

a) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania 

przepisów ustawy oraz prawa miejscowego,  ze szczególnym ukierunkowaniem na 

kontrolę reklam,  sposobu reklamy alkoholu,  jego dostępności dla małoletnich, 

sprzedaży osobom nietrzeźwych 

b) szkolenie osób dokonujących kontroli lokali, Straży Miejskiej oraz szkolenie 

sprzedawców alkoholu, kontynuacja akcji zapobiegania sprzedaży alkoholu osobom 

niepełnoletnim. 

c) Udział w kampaniach i finansowanie zadań z zakresu reedukacji osób, które 

prowadziły pojazdy będąc pod wpływem alkoholu, sfinansowanie kampanii 

profilaktycznej dla kierowców lub przyszłych kierowców 

 

5) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej  

 

Metody realizacji: 

a) dofinansowanie działalności centrów integracji społecznej, klubów integracji 

społecznych i realizowanych w nich programów profilaktycznych oraz programów 

profilaktycznych skierowanych do osób dotkniętych wykluczeniem społecznym 

b) współpraca z jednostkami pomocy społecznej w zakresie pomocy i zapewnienie 

wsparcia psychologicznego, prawnego osobom uzależnionym i członkom rodzin 

osób uzależnionych  

c) podjęcie działań mających na  celu  ograniczenie dostępności  napojów 

alkoholowych, niedozwoloną reklamę,  zlecenie wykonania  analizy wielkości 



wykorzystanych limitów na poszczególne kategorie alkoholu, realizacji uchwał 

Rady Miasta Zakopane w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych. 

 

 

1. ZADANIA MIASTA - KIERUNKI I METODY REALIZACJI W ZAKRESIE 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

 

1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych .  

1) Prowadzenie działalności informacyjnej o możliwości leczenia i terapii osób 

uzależnionych od narkotyków i osób współuzależnionych, prowadzenie działań 

motywujących do podjęcia terapii. 

2) finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków rodzin 

osób z problemami wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych, 

3)  współpraca z jednostką pomocy społecznej w zakresie dostępnej pomocy osobom 

uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem 

socjalnym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem 

pracy socjalnej i kontraktu socjalnego  

4) Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie leczenia i terapii osób 

uzależnionych od alkoholu, narkotyków,  

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej poprzez: 

a) finansowanie wybranych programów interwencyjno – pomocowych, profilaktyczno-

terapeutycznych i wspomagających proces readaptacji społecznej dla osób uzależnionych, 

członków rodzin z problemem narkomanii, w szczególności programów, które uzyskały 

rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

b) wspieranie idei reintegracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych problemem 

narkomanii.  

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży poprzez: 

a) Finansowanie programów profilaktycznych dla uczniów, szkoleń, warsztatów i 

konferencji dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych, informowanie o 

szkodliwości substancji psychoaktywnych,   

b) Informowanie o dostępności usług profilaktycznych,  terapeutycznych i pomocowych 

dla osób uzależnionych i ich rodzin, prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie 

wiedzy o szkodliwości innych substancji uzależniających w tym dopalaczy oraz 

zagrożeniu uzależnieniami behowioralnymi np. hazard, internet, 



c) Udział w ogólnopolskich, lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno- edukacyjnych 

skierowanych do dzieci i młodzieży i ich rodziców w zakresie zagrożeń z używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, pozamedycznego stosowania 

produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia, działania 

na rzecz zwiększenia umiejętności i podejmowania interwencji; 

d) zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych i informacyjnych: literatury, ulotek, 

plakatów i innych materiałów o tematyce profilaktycznej, itp.  

e)  współpracę z mediami w zakresie upowszechniania wiedzy nt. narkomanii i 

związanych z nią problemów, upowszechnianie materiałów informacyjnych min. w 

lokalnych mediach, 

f)  współpracę z policją, strażą miejską, miejskim ośrodkiem pomocy społecznej oraz z 

innymi instytucjami w zakresie wspólnego reagowania na występujące problemy. 

 

A) REALIZATOR PROGRAMU: 

Urząd Miasta Zakopane, Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem.  

W celu realizacji w/w zadań współpraca z placówkami oświatowymi, Policją, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, służbą 

zdrowia, Strażą Miejską, organizacjami pozarządowymi, oraz z innymi instytucjami i osobami 

w zakresie wspólnego reagowania na występujące problemy. 

 

IV. SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU:  

 

Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wysokość środków dla realizacji 

zadań jest każdorazowo ustalona na podstawie uchwały budżetowej Miasta Zakopane. 

 

V. FINANSOWANIE PROGRAMU 

 

Źródłem finansowania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w roku 2020 są dochody własne Miasta z tytułu opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych. Realizacja 

wybranych zadań może być finansowana także z innych dochodów własnych Miasta. 

Ponadto w miarę możliwości pozyskiwania środków wydatki mogą być pokrywane z innych 

środków w tym funduszy strukturalnych, dotacji od innych podmiotów, pomocy finansowej. 

 

2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU 

Sprawozdanie z realizacji programu za każdy kolejny rok kalendarzowy nastąpi w kolejnym 

roku kalendarzowym. 

 

7. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Ustala się następujące zasady finansowania pracy członków Komisji: 



1) członkowie Komisji otrzymują miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie 

zawartych umów zleceń, po przedstawieniu rachunku.  

2) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji, Koordynatora oraz 

członków Gminnej Komisji obejmuje w szczególności udział w posiedzeniach Komisji, 

uczestnictwo i pomoc w zorganizowaniu imprez, programów, konkursów, wykonywanie 

czynności przewidzianych ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

3) Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogą 

podejmować na rzecz Gminy dodatkowe czynności na podstawie odrębnych umów zleceń 

w szczególności opracowywanie i realizację programów pilotażowych, przeprowadzanie 

szkoleń i spotkań, prowadzenie szkoleń i spotkań, prowadzenie punktów wsparcia i 

konsultacyjnych, odbywanie dyżurów w telefonie zaufania, 

4) wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Gminnej Komisji nie przysługuje 

Sekretarzowi, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. 

 

Wysokość stawek brutto: 

1) Przewodniczący Gminnej Komisji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości  do 

60 % minimalnego wynagrodzenia (ilość godzin miesięcznie - maksymalnie do 60), 

2) Członek Gminnej Komisji będący Koordynatorem ds. kontroli otrzymuje miesięczne 

wynagrodzenie w wysokości do 20 % minimalnego wynagrodzenia (ilość godzin 

miesięcznie- maksymalnie do 20) 

3) pozostali członkowie Gminnej Komisji z wyjątkiem Sekretarza Komisji otrzymują 

miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości do 10 % minimalnego 

wynagrodzenia, (ilość godzin miesięcznie- maksymalnie do 10) 

4) członkowie GKRPA lub inne osoby będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu działań 

mających na celu zmotywowanie do leczenia i prowadzenie związanej z tym dokumentacji 

w wysokości 50 złotych za każdą godzinę posiedzenia, 

5) członkowie GKRPA (z wyjątkiem Sekretarza GKRPA) z tytułu przeprowadzenia kontroli 

1 punktu sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie jego lokalizacji zgodnie z 

przepisami prawa będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 50 złotych za każdy 

punkt, ( przyjmuje się, iż czas kontroli 1 punktu wynosi ½ h) 

6) członkowie GKRPA, upoważnieni pracownicy, strażnicy miejscy z tytułu przeprowadzenia 

kontroli 1 punktu sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania przepisów 

ustawy i prawa miejscowego w wysokości 40 złotych za każdy punkt,(przyjmuje się, iż 

czas kontroli 1 punktu wynosi ½ h) 

7) z tytułu pełnienia dyżurów w telefonie zaufania: w wysokości 23 złotych za godzinę dyżuru 

w dni robocze oraz w wysokości 25 złote za godzinę dyżuru w niedzielę i święta, 

8) z tytułu koordynowania prac dyżurnych w telefonie zaufania w wysokości do 10% 

minimalnego wynagrodzenia brutto  ( ilość  godzin miesięcznie-10) 

 

Zadania wskazane w pkt. 4, 6 - 7,8 mogą zostać powierzone innym osobom na podstawie 

odrębnych zleceń. 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Niniejsza uchwała  stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie zapisów  uchwały nr  

XXIII/268/2020 Rady Miasta Zakopane  z dnia 30 lipca  2020r w sprawie przyjęcia  Strategii 

Rozwiązywania  Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata  2020-2025. Zgodnie z 

wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie 

o przeciwdziałaniu narkomanii  organ stanowiący winien przyjmować corocznie programy 

określające sposób i zakres działania w tych obszarach.  

Równocześnie na podstawie art. 15 qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakażanych  (Dz. 

U z 2020 poz 374) -  do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może 

wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy z 

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

oraz dochody z opłat określonych w art. 11і tej ustawy również na działania związane z 

przeciwdziałaniem COVID-19. W związku z dynamicznym rozwojem epidemii i problemami 

organizacyjno- społecznymi  z tym związanymi ograniczono przewidywany zakres działań co 

możliwych do wykonania w zaostrzonym reżimie sanitarnym.    

 

https://sip.lex.pl/#/document/16791032?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16791032?unitId=art(18(1))&cm=DOCUMENT

