
















Projekt 
 
z dnia  24 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY NIEDŹWIADA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 333) – Rada Gminy Niedźwiada uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M. P. z 2020 r., poz. 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt - do 
kwoty 40,00 zł za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2021 r. na obszarze gminy 
Niedźwiada. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiada. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Tomasz Wiącek 
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Projekt 
 
z dnia  24 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY NIEDŹWIADA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 
2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.) – Rada Gminy Niedźwiada uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według 
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M. P. z 2020 r., 
poz. 983) z kwoty 196,84 zł za 1 m3 do kwoty 190,00 zł za 1 m3, mającą zastosowanie przy obliczeniu podatku 
leśnego na 2021 r. na obszarze gminy Niedźwiada. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiada. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Tomasz Wiącek 
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Projekt 
 
z dnia  24 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY NIEDŹWIADA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy 
Niedźwiada na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 
2021 (M. P. z 2020 r., poz. 673) – Rada Gminy Niedźwiada uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych – 3,01 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł  od 1 m2 
powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 5,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;  

3) od budowli – 2 % ich wartości. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiada. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Tomasz Wiącek 
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Projekt 
 
z dnia  24 listopada 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY NIEDŹWIADA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 
na terenie Gminy Niedźwiada na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 rok 
(M. P. z 2020 r., poz. 673) oraz obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 
8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących 
w 2021 r. (M. P. z 2020 r., poz. 1002) – Rada Gminy Niedźwiada uchwala, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 400,00 zł,  

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 600,00 zł,  

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 800,00 zł,  

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, 
stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały, 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 750,00 zł, 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku 
określone są w załączniku nr 2 do uchwały, 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego – 200,00 zł, 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały. 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 000,00 zł,  

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1 300,00 zł.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiada. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Tomasz Wiącek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Niedźwiada 

z dnia....................2020 r. 

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton 

Dopuszczalna masa całkowita  
w tonach 

Nie mniej niż Mniej niż 

Liczba osi 
jezdnych 

Stawka podatku dla 
samochodów 

z zawieszeniem 
pneumatycznym 
lub zawieszeniem 

uznanym za 
równoważne (w zł) 

Stawka podatku dla 
samochodów z innymi 
systemami zawieszenia 

osi jezdnych (w zł) 

Dwie osie 
12 13  1.041,00 1.053,00 
13 14  1.137,00 1.145,00 
14 15  1.257,00 1.260,00 
15   1.363,00 1.693,00 

Trzy osie 
12 17  1.357,00 1.372,00 
17 19  1.383,00 1.392,00 
19 21  1.402,00 1.411,00 
21 23  1.421,00 1.429,00 
23 25  1.440,00 2.134,00 
25   1.458,00 2.154,00 

Cztery osie i więcej 
12 25  1.440,00 1.449,00 
25 27  1.158,00 1.468,00 
27 29  1.477,00 1.745,00 
29 31  1.749,00 2.644,00 
31   2.058,00 2.644,00 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Niedźwiada 

z dnia....................2020 r. 

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik  

siodłowy + naczepa; ciągnik 
balastowy + przyczepa (w tonach) 
Nie mniej niż Mniej niż 

Liczba osi 
jezdnych 

Stawka podatku 
dla ciągników z  

zawieszeniem 
pneumatycznym 
lub uznanym za 

równoważne (w zł) 

Stawka podatku dla 
ciągników z innymi 

systemami zawieszenia 
osi jezdnych (w zł) 

Dwie osie 
12 18  1.372,00 1.383,00 
18 25  1.421,00 1.429,00 
25 31  1.468,00 1.477,00 
31   1.912,00 2.050,00 

Trzy osie i więcej 
12 40  1.746,00 2.374,00 
40   2.322,00 3.067,00 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Niedźwiada 

z dnia....................2020 r. 

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: przyczepa 
(naczepa + pojazd silnikowy) 

(w tonach) 
Nie mniej niż Mniej niż 

Liczba osi 
jezdnych 

Stawka podatku 
dla przyczep 

i naczep  
z zawieszeniem 

pneumatycznym 
lub uznanym za 

równoważne (w zł) 

Stawka podatku dla 
przyczep  

i naczep z innymi 
systemami zawieszenia 

osi jezdnych (w zł) 

Jedna oś 
12 18  401,00   426,00 
18 25  444,00   494,00 
25   547,00   781,00 

Dwie osie 
12 28  515,00   811,00 
28 33  932,00 1.144,00 
33 38  1.149,00 1.748,00 
38   1.555,00 2.080,00 

Trzy osie i więcej 
12 38  1.149,00 1.748,00 
38   1.555,00 2.080,00 
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Projekt 
 
z dnia  2 grudnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY NIEDŹWIADA 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. 
poz.713 ze  zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057ze. zm.) – Rada Gminy Niedźwiada uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala  Program współpracy Gminy  Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2021 rok, stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 
w otwartych konkursach ofert w postaci „Regulaminu komisji konkursowych”, stanowiącego załącznik nr 2  do 
uchwały. 

§ 3. Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie 
Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 22 luty 2011 r. w sprawie: określenia szczegółowego 
sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi innymi 
podmiotami. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Tomasz Wiącek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Niedźwiada 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2021 rok 

§ 1. 1.  Celem głównym programu jest określenie: 

1) zasad współpracy Gminy z organizacjami i podmiotami, o których mowa w § 1 uchwały, 

2) form współpracy, 

3) zakresu przedmiotowego programu, 

4) sposobu realizacji programu, w sposób służący pełnemu zaspokojeniu lokalnych potrzeb społecznych 
w zakresie zadań pożytku publicznego, realizowanych w Gminie Niedźwiada. 

2. Celem szczegółowym programu jest usprawnienie współpracy Gminy z organizacjami i podmiotami, 
o których mowa w § 1, realizowane poprzez określenie: 

1) priorytetowych zadań publicznych na rok 2021, 

2) podanie wysokości środków przeznaczonych na realizację programu, 

3) zadań organów Gminy w zakresie realizacji programu, 

4) trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach 
ofert. 

§ 2. Zasadami współpracy organów Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego są: równouprawnienie stron współpracy oraz równy 
i zgodny z przepisami ustawy o pożytku publicznym dostęp tych organizacji i podmiotów do realizacji zadań 
pożytku publicznego oraz środków publicznych przeznaczonych na tę realizację. 

§ 3. Współpraca Gminy Niedźwiada z organizacjami i podmiotami, o których mowa w § 3 uchwały, może 
się odbywać w formach: 

1) zlecania im realizacji zadań pożytku publicznego, poprzez powierzanie lub wspieranie wykonania zadania 
i udzielania dotacji na ten cel, poprzedzonych otwartym konkursem ofert, o którym mowa w ustawie 
o pożytku publicznym, 

2) zlecania realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, na warunkach określonych w art. 19a 
ustawy o pożytku publicznym, 

3) zlecania realizacji zadań pożytku publicznego w trybach określonych w przepisach szczególnych, 

4) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, 

5) konsultowania z partnerami współpracy, o których mowa w § 3 uchwały, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów, 

6) uczestnictwa we wspólnych spotkaniach mających na celu wypracowanie efektywnych metod realizacji 
zadań pożytku publicznego, 

7) wspólnych działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na działalność pożytku 
publicznego ze źródeł innych niż budżet Gminy. 

§ 4. 1.  Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym jest realizacja ustawowych zadań publicznych 
z zakresu samorządu gminnego, w tym określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, 
podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy oraz tworzenie systemowych 
rozwiązań ważnych problemów społecznych. 
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2. Ustala się na 2021 rok priorytetowe zadania publiczne do realizacji we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, w zakresie: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury przez organizację konkursów, wystaw, warsztatów lub 
koncertów artystycznych, 

b) wspieranie pracy twórczej wśród dzieci i młodzieży; 

2) kultury fizycznej: 

a) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach 
sportu, 

b) współorganizowanie i organizowanie imprez sportowych. 

3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

᠆ działalność związana z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności 
kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. 

§ 5. Program współpracy uchwalany niniejszą uchwałą będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. 
do 31 grudnia 2021 r. 

§ 6. Realizacja programu odbywa się w sposób przypisany poszczególnym organom Gminy przez przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego oraz poprzez inicjowanie przez organy Gminy realizacji form, o których 
mowa w § 4 uchwały. 

§ 7. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu w roku 2021 wynosi 70 000,- zł. 

§ 8. 1.  Oceny realizacji programu dokonuje organ stanowiący i wykonawczy samorządu Gminy. 

2. Oceniając realizację programu należy wziąć pod uwagę następujące informacje: 

1) ilość otwartych konkursów, 

2) liczbę złożonych ofert, 

3) wykaz zawartych umów na realizację zadań publicznych w wyniku rozstrzygnięcia konkursów, z podaniem 
kwot dotacji, 

4) wykaz dotacji przyznanych z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

5) liczbę osób, które były adresatami zadań realizowanych we współpracy z Gminą, 

6) wielkość zaangażowanych własnych środków finansowych organizacji. 

§ 9. 1.  Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy opracowywany jest przez Wójta Gminy 
Niedźwiada w roku poprzedzającym rok obowiązywania programu i niezwłocznie przesyłany organizacjom 
pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym do konsultacji. 

2. Konsultacje odbywają się w sposób określony w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 
22 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 
miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego 
Nr 50, poz. 1067). 

3. Przebieg konsultacji: 

1) zarządzenie o podjęciu konsultacji prowadzonych w formie zgłaszania uwag i opinii do protokołu, projekt 
programu  przesłano organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Niedźwiada a także 
podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu; 

2) zainteresowane programem organizacje pozarządowe miały możliwość zapoznania się z projektem oraz 
zgłaszania uwag i opinii na jego temat w dniu 29 października 2020 roku w od 9:00 do 12:00 w Urzędzie 
Gminy Niedźwiada ( lokal klubu seniora) w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych działających na terenie Gminy Niedźwiada; 

3) w efekcie przeprowadzonych konsultacji żadna organizacja pozarządowa ani inny podmiot uprawniony do 
udziału w konsultacjach nie złożył uwag ani opinii do projektu programu. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Niedźwiada 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWYCH 

§ 1. 1.  Regulamin określa tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania 
ofert w otwartych konkursach ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2021 na 
terenie Gminy Niedźwiada. 

2. Regulamin nie ma zastosowania do wyłonienia podmiotów dla realizacji zadań w ramach inicjatywy 
lokalnej oraz zadań, dla których przepisy szczególne przewidują odrębny tryb zlecania. 

§ 2. 1.  Komisje konkursowe powoływane są doraźnie, na potrzeby danego konkursu. 

2. Do komisji mogą być powołane osoby, które wyraziły na to zgodę. 

3. Komisja składa się z przewodniczącego i członków. 

4. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności osoba przez 
niego wskazana. Posiedzenia komisji odbywają się w obecności co najmniej połowy składu komisji. 

§ 3. 1.  Komisja konkursowa dokonuje otwarcia kopert z ofertami w dniu i o godzinie, wyznaczonych 
w ogłoszeniu o konkursie. 

2. Przed przystąpieniem do opiniowania ofert komisja nadaje numery porządkowe ofert złożonym na 
realizację poszczególnych dziedzin z zakresu zadań publicznych objętym postępowaniem konkursowym. 

3. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności i zawarcia w nich 
wszystkich danych wynikających z wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie. 

4. Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe są telefonicznie konsultowane przez komisję z osobami 
upoważnionymi do składania wyjaśnień dotyczących oferty i poprawiane w obecności pełnego składu komisji. 

5. Oferty niekompletne nie podlegają ocenianiu przez komisję. 

§ 4. 1.  Członkowie komisji dokonują opiniowania i punktowania ofert przyznając im liczbę punktów 
w skali od 0 do 10. 

2. Średnią liczbę punktów całego składu komisji wpisuje się do protokołu z konkursu. Wpis potwierdza 
przewodniczący komisji własnoręcznym podpisem. 

3. Dla ofert podmiotów, które uzyskały największą liczbę punktów, w protokole wpisuje się propozycję 
zawarcia umowy z tym podmiotem, kwotę proponowanej dotacji oraz uzasadnienie wyboru oferty. Wpis 
potwierdza przewodniczący komisji własnoręcznym podpisem. 

§ 5. Każdą czynność komisji konkursowej wpisuje się do protokołu z posiedzenia zawierającego: 

1) datę konkursu, 

2) skład komisji konkursowej, 

3) nazwy podmiotów oraz nazwy zadań, na które zostały złożone oferty w konkursie, 

4) nazwy podmiotów, których oferty nie były oceniane przez komisję z podaniem przyczyn nierozpatrzenia, 

5) liczbę punktów przyznanych poszczególnym podmiotom wraz z uzasadnieniem, 

6) warunki realizacji zadań określone podmiotowi, który wybrała komisja, 

7) podpisy członków komisji. 

§ 6. 1.  Przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie po zakończeniu prac komisji - nie później niż 
w terminie 3 dni roboczych - przekazuje Wójtowi całość dokumentacji konkursowej. 

2. Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursu Wójt podejmuje decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu 
dotacji. Dokonanie wyboru Wójt potwierdza wpisem w protokole z konkursu. 
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§ 7. Konkurs ma charakter jawny.
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Projekt 
 
z dnia  1 grudnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY NIEDŹWIADA 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz.713), art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz 2050 ze zm.) oraz art. 9 ust.1 ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm), Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Tomasz Wiącek 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Niedźwiada 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK 

Rozdział 1. 
Wstęp 

Najważniejszym problemem w Gminie Niedźwiada jest spożywanie dużych ilości alkoholu zarówno przez 
młodzież jak i  dorosłych. Wprawdzie w  ostatnich latach zmniejszyła się liczba obserwowanych problemów 
związanych z  używaniem alkoholu oraz wzrosła świadomość konsekwencji nadużywania alkoholu, co jest 
ewidentnym sukcesem działań profilaktycznych. Mimo wszystko obniża się wiek inicjacji alkoholowej oraz 
wyodrębniają się na tle społecznym grupy osób – rodzin szczególnie zagrożonych tym zjawiskiem. Sytuacja 
taka nasuwa konieczność realizacji działań w  zakresie profilaktyki selektywnej zarówno wobec dzieci jak i 
 dorosłych. Istotne jest również kontynuowanie działań związanych z  podnoszeniem świadomości zagrożeń 
związanych z  używaniem alkoholu oraz zwiększaniem dostępności miejsc pomocy. W dalszym ciągu 
dostępność do alkoholu osób niepełnoletnich jest zbyt duża. W Gminie Niedźwiadzie ciągle jeszcze dominuje 
styl monotoksyczny używania alkoholu, jednak zauważalne są próby łączenia substancji psychoaktywnych jak 
np. alkohol i  leki, szczególnie wśród osób dorosłych. Liczni młodzi ludzie znają substancje psychoaktywne z 
 programów profilaktycznych, jednak podział na uczniów uświadomionych i  nieuświadomionych  w  tym 
zakresie wymaga bardzo umiejętnego postępowania nauczycieli prowadzących szkolne programy profilaktyki. 
Ważne jest by nauczyciele brali systematyczne udział w  szkoleniach nie  tylko nt. zmian w  scenie 
narkotykowej, stylach używania narkotyków i  specyfiki postępowania z  dziećmi zagrożonymi uzależnieniem 
ale również w  zakresie czynników chroniących i  czynników ryzyka używania substancji psychoaktywnych. 
Istotą pracy profilaktycznej w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom jest wytwarzanie negatywnych postaw 
wobec alkoholu, narkotyków, narkomanii i  związanych z  tym zagadnień. Badania pokazały, że większość 
osób deklaruje negatywną postawę, jednak są też osoby prezentujący postawę pozytywną lub obojętną. W  tym 
kontekście ważne jest prowadzenie profilaktyki uniwersalnej mającej na celu zniwelowanie negatywnego 
wpływu niektórych grup społecznych. W  przypadku osób wykazujących postawę pozytywną (najczęściej już 
używających substancji) konieczne jest podjęcie działań z  zakresu profilaktyki wskazującej lub ew. leczenia. 
Dotyczy to szczególnie alkoholu i  nikotyny. W ostatnich latach zwiększa się zainteresowanie rodziną jako 
główną strukturą od której zależy skuteczność profilaktyki uzależnień. Niestety jest to również struktura 
odpowiedzialna za stan psychiczny dziecka, w  tym za jego patologiczne zachowania. Badania skazują, że 
rodzice w  większości potępiają używanie narkotyków, jednak często nie  potrafią połączyć faktu zagrożenia 
uzależnieniem z  relacjami jakie panują w  rodzinnym domu. Niejednokrotnie przypisują przyczyny 
niepowodzeń wychowawczych instytucjom takim jak szkoła, przedszkole, pomoc społeczna itp… Wskazuje to 
na konieczność zwiększania działań profilaktycznych adresowanych do rodziców mimo, że spotykają się one z 
 dużym oporem adresatów i  stanowią od wielu lat poważny problem i  jednocześnie wyzwanie nie  tyko w 
 Polsce ale i  w całej Europie. Niezbędnym minimum jest wyposażenie rodziców w  wiedzę wynikającą min. z 
 tego raportu, a  mianowicie, że używanie środków psychoaktywnych jest jednym z  najpoważniejszych, 
współczesnych zagrożeń ich dzieci. Zdarza się, że inicjacja alkoholowa i  narkotykowa ma miejsce już w 
 szkole podstawowej, choć najwięcej młodych osób zaczyna ten proceder w  gimnazjach i  szkołach średnich. 
Chodzi oczywiście o  wiek, a  nie o  miejsce, ponieważ najnowsze badania pokazują, że narkotyki używane są 
najczęściej w  miejscach rekreacji i  wypoczynku młodzieży, a  nie w  szkole. Są to przede wszystkim 
dyskoteki, kawiarnie młodzieżowe, puby oraz imprezy organizowane w  domach pod nieobecność rodziców. 
Ważnym wynikiem badań jest wskazanie podstawowej przyczyny używania środków psychoaktywnych. Jest 
nią ewidentnie wpływ grupy rówieśniczej. Inaczej mówiąc złe towarzystwo, choć są to często bliscy koledzy i 
 koleżanki. Na podstawie wspomnianych wyników badań można postawić konkretne wnioski odnośnie 
postępowania rodziców w  celu ochrony dzieci przed używaniem substancji psychoaktywnych. Po pierwsze nie 
 można dopuścić do sytuacji w  której rodzic nie  wie co w  konkretnym momencie robi, i  z kim jest jego 
dziecko. Musi On zdać sobie sprawę, że do prawidłowego rozwoju dziecka wystarczy mu kilku, a  czasami 
kilkunastu znajomych, przyjaciół. W  każdym razie jest to taka liczba osób, które jest w  stanie poznać wraz z 
 ich rodzinami. Podjąć decyzję czy jest to towarzystwo odpowiednie dla dziecka i  pilnować by tylko z  nimi się 
spotykało. Szczególną uwagę powinny zwrócić sytuacje w  których dzieci informują, że poznały kogoś 
nowego, obcego. Często są to osoby imponujące dziecku, są starsze „fajniejsze”… Dobrze jest zainteresować 
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się, kim te osoby są, jak doszło do zapoznania. Po drugie konieczne jest kontrolowanie, gdzie bawi się – spędza 
czas dziecko. Chodzi tu głównie o  profesjonalne dyskoteki, wizyty w  pubach i  kawiarniach. Szczególnie z 
 muzyką techno, prowokującą do używania środków psychoaktywnych. Po trzecie istotny jest skrupulatny 
dobór wakacyjnych miejsc wypoczynku. Badania mówią, że dzieci często zaczynają używać narkotyki na 
obozach, koloniach podczas wakacji. Dlatego ważne jest by upewnić się w  Kuratorium Oświaty, czy obóz na 
który jedzie dziecko jest zarejestrowany, czy prowadzi go profesjonalna kadra i  jaki jest jego program. Nie 
zawsze wyjazdy najtańsze są najlepsze. W ostatnich latach niepokój budzi podejście młodzieży do ćwiczeń 
fizycznych, szczególnie tych na siłowniach. Panuje powszechne przekonanie, że efekty takich ćwiczeń należy 
wzmacniać przez używanie specyficznych substancji chemicznych (sterydów, anabolików). Duża grupa 
młodzieży uważa, że w  ten sposób można szybciej zwiększyć masę mięśniową, poprawić sylwetkę, zwiększyć 
kondycję, schudnąć. Mimo, że większość z  tych substancji jest legalnych, młodzi ludzie, chcąc oszczędzić 
pieniądze, próbują samodzielnie dokonać syntezy niektórych substancji na podstawie receptur otrzymanych z 
 Internetu, od ich rówieśników. Jest to oczywiście niezwykle ryzykowne i  zagrażające nie  tylko zdrowiu, ale 
czasami i  życiu. Należy podkreślić, że używanie nawet legalnych sterydów w  młodym wieku może 
doprowadzić do poważnych zaburzeń rozwojowych. Biorąc pod uwagę potężny dochód z  handlu narkotykami, 
należy też zdawać sobie sprawę z  tego, że dealer zrobi wszystko żeby nakłonić każde dziecko do wzięcia 
narkotyku. Stwierdzenie mówiące, że alkohol i  narkotyki używają tylko dzieci z  rodzin patologicznych jest 
już dzisiaj mitem. Badania pokazały wszechobecność przemocy zarówno w  domu jak i  w szkole. Nie ma w 
 tym nic dziwnego gdyż zjawisko to jest powszechne w  całej Polsce i  na świecie. Ważne jest, to, że wzrasta 
liczba ujawnianych przypadków przemocy oraz osób które przyznają się do bycia ofiarą a  nawet do stosowania 
przemocy (w przypadku młodzieży szkolnej). Fakt ten świadczy o  dobrym kierunku działań 
antyprzemocowych w  Niedźwiadzie. Analiza wyników przeprowadzonych badań nasuwa jednak konieczność 
intensyfikacji działań związanych z  przeciwdziałaniem przemocy, szczególnie takich które aktywizowałyby 
społeczność lokalną w  tym zakresie. Jako najważniejsze zadania jawi się: ·konstruowanie i  realizacja 
szkolnych programów przeciwdziałania przemocy, ·gromadzenie i  udostępnienie osobom zainteresowanym 
informacji o  zjawisku przemocy, ·analiza skuteczności dotychczas funkcjonujących sposobów pomocy 
ofiarom przemocy, ·tworzenie systemu pracy ze sprawcami przemocy, ·poszerzenie świadomości społecznej na 
temat problemu przemocy w  tym: opracowanie systemu edukacji publicznej w  dziedzinie przeciwdziałania 
przemocy.  

Na podstawie przeprowadzonych badań można wymienić cztery grupy przyczyn zachowań przemocowych: 
pierwsza to wpływ sytuacji frustracyjnych, druga, to konieczność odreagowywania napięcia psychicznego 
związanego ze stresem, trzecia, to negatywny wpływ otoczenia i czwarta - brak wykształconych norm 
moralnych.  Zadania profilaktyczne, jakie należy stawiać, mając na celu przeciwdziałanie przemocy, wynikają 
z czterech wymienionych tu przyczyn. Jednak na szczególną uwagę, jako źródło tego zjawiska, zasługuje 
również zbyt duża i niedostosowana do możliwości percepcyjnych młodego człowieka stymulacja, rodząca 
stres oraz przedmiotowe relacje między dziećmi i dorosłymi, prowadzące do dehumanizacji i traktowania 
drugiego człowieka jak narzędzie, służące do zaspokajania własnych potrzeb. Relacje takie są powszechne 
w społeczeństwie dlatego praca na ich zmianą jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym poddania 
analizie własnego postępowania a następnie uczenie prawidłowych, podmiotowych relacji partnerskich dzieci, 
najlepiej już od wczesnego dzieciństwa.  Wymienione grupy przyczyn zachowań przemocowych dają 
praktykom możliwości tworzenia metod i konkretnych sposobów przeciwdziałania przemocy. Jednak 
w żadnym wypadku nie są to jedyne przyczyny i nie wyczerpują wszystkich możliwości analizy tego źródeł 
przemocy.  Przemoc jest zagrożeniem sukcesywnie narastającym. Niestety, fakt ten dowodzi, że ani 
prowadzone badania, ani działania praktyczne nie są wystarczające by znacząco ograniczyć to 
zjawisko.Istotnym zaleceniem jest rozpoczęcie działań mających na celu ograniczenie używania mediów, 
Internetu. Zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z tym używaniem oraz nauka zdrowego 
sposobu korzystania z cyberprzestrzeni. 
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Rozdział 2. 
Zadania i zasady finansowania Programu 

I.  Cel główny Programu: Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie 
rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów 
niezbędnych do radzenia sobie z nimi. 

II.  Cele szczegółowe Programu: 

᠆ zapewnianie dostępu do świadczeń terapeutycznych, rehabilitacyjnych,socjoterapeutycznych dla osób 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków i członków ich rodzin, a także dla osób pijących nadmiernie 
i szkodliwie; 

᠆ wspieranie procesu trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu oraz osób będących w stanie 
nietrzeźwości; 

᠆ zwiększanie oddziaływań w celu motywowania do podjęcia leczenia odwykowego; 

᠆ prowadzenie działań w celu ochrony ofiary przemocy w rodzinie, a także oddziaływań edukacyjnych, 
korekcyjnych i terapeutycznych dla osób stosujących przemoc; 

᠆ prowadzenie edukacji publicznej w zakresie przeciwdziałania przemocy; 

᠆ popularyzowanie informacji o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholui zagrożeniach związanych 
z chorobą alkoholową, w tym edukacja osób dorosłychw zakresie problemów alkoholowych 
i umiejętności ich rozpoznawania, a także edukacja publiczna w zakresie spożywania alkoholu przez 
kobiety w ciąży; 

᠆ podejmowanie działań mających na celu zmniejszanie liczby nietrzeźwych użytkowników dróg; 

᠆ ograniczanie dzieciom i młodzieży dostępności do alkoholu oraz interwencja w związku z naruszeniem 
zakazu reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży; 

᠆ podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych; 

᠆ wspomaganie współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Zadania określone w Programie realizowane są przez Pełnomocnika Wójta ds. 
Uzależnień.  

III.  Zadania do realizacji: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i zagrożonych uzależnieniem. 

1) Zadanie będzie realizowane poprzez prowadzenie następujących działań : 

᠆ Realizacja programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu. 

᠆ Realizacja programów dla osób z problemem alkoholowym mających na celu motywowanie do 
utrzymywania trzeźwości oraz ograniczania indywidualnych i społecznych skutków choroby. 

᠆ Realizacja programów dla osób z problemem alkoholowym w systemie opiekicałodobowej, mających na 
celu utrzymanie trzeźwości oraz ograniczania indywidualnych i społecznych skutków choroby. 

᠆ Kontynuacja działań Punktu Konsultacji Psychologicznych dla osób i rodzin dotkniętych problemem 
alkoholowym, narkomanią i przemocą domową, 

᠆ Prowadzenie poradnictwa indywidualnego w punkcje konsultacji psychologicznych oraz zakup 
niezbędnych materiałów edukacyjnych dla osób zgłaszających się do punktu. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

1) Zadanie będzie realizowane poprzez prowadzenie następujących działań : 

᠆ Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 
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᠆ Rozwijanie systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego i odpowiedzialności zawodowej specjalisty 
psychoterapii uzależnień. 

᠆ Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań 
profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym 

᠆ Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób pijących ryzykownie, szkodliwie 
i uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

᠆ Udzielanie porad prawych w punkcje konsultacji psychologicznych. 

᠆ Prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej, edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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. 

1) Zadanie będzie realizowane poprzez prowadzenie następujących działań : 

᠆ Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, szkoleń, konferencji, 
i lokalnych debat promujących zdrowy styl życia oraz upowszechniających informacje na temat szkód 
związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i problemu przemocy w rodzinie; 

᠆ Prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu 
i brania narkotyków przez dzieci i młodzież. 

᠆ Prowadzenie edukacji osób związanych handlem napojami alkoholowymi. 

᠆ Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności 
poprzez udział w ogólnopolskich kampaniach, prowadzenie systemu informacji i lokalnych kampanii, 
zakup materiałów edukacyjnych. 

᠆ Realizacja programów dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących 
rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy. 

᠆ Realizacja programów radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi, budowania relacji 
interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów. 

᠆ Realizacja dla dzieci i młodzieży profesjonalnych programów profilaktycznych. 

᠆ Realizacja programów i działań profilaktycznych w okresie wypoczynku dzieci podczas ferii zimowych 
i wakacji letnich. 

᠆ Prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia 
z zastosowaniem zajęć informacyjno- edukacyjnych połączonych z zapewnieniem posiłku. 

᠆ Prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia 
z zastosowaniem zajęć informacyjno - edukacyjnych oraz rekreacyjno-sportowych dla dzieci 
i młodzieży. 

᠆ Realizacja programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób 
spędzania wolnego czasu, skierowanych mieszkańców gminy.   Prowadzenia pojazdu pod wpływem 
alkoholu poprzez zakup i dystrybucje ulotek wśród kierowców. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii; 

1) Zadanie będzie realizowane poprzez prowadzenie następujących działań : 

᠆ Wspomaganie procesu rehabilitacji poprzez organizację wyjazdów i imprez profilaktycznych dla osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 

᠆ Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym 
prowadzenie poradnictwa indywidualnego i/lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie. 

᠆ Wspieranie funkcjonowania systemu współpracy międzyinstytucjonalnej; 

᠆ wspomaganie rzeczowe realizacji zadań wynikających z Programu; 
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᠆ Współpracę merytoryczną z podmiotami realizującymi Program. 

᠆ Wymianę informacji i doświadczeń. 

᠆ Promowanie dobrych praktyk w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

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

1) Zadanie będzie realizowane poprzez prowadzenie następujących działań: 

᠆ W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym, sprzedaży na kredyt lub 
pod zastaw oraz złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować 
interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny. 

᠆ Przyjmowanie zawiadomień o naruszeniu art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i kierowanie ich do zaopiniowania przez Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

᠆ Podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia postępowania, w związku z naruszeniem art. 131 i 
art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

᠆ Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

IV.   Zasady wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych. 

᠆ Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się następujące 
wynagrodzenie: wysokość wynagrodzenia wynosi 10%  dla członków komisji (za posiedzenie) i 14% (za 
przeprowadzoną kontrolę), wyliczonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 2018 r. poz. 2177 ze zm.) i Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1596). 

᠆ Dofinansowanie etatu pracownika zajmującego się realizacją gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.   

V.   Zasady finansowania działalności punktu konsultacji psychologicznych. 

᠆ Wynagrodzenie osób pracujących w punkcie, forma zatrudnienia umowa – zlecenie lub umowa 
cywilnoprawna na świadczenie usług psychologicznych i prawnych. 

᠆ Przeprowadzanie remontów i bieżących napraw w lokalu punkty konsultacji psychologicznych. 

VI.  Zasady finansowania realizacji programów profilaktycznych. 

᠆ Zakup programów, warsztatów i materiałów profilaktycznych, w tym plakatów, ulotek i książek 
niezbędnych do realizacji działań. 

᠆ Zakup niezbędnych pomocy tj; nagród, artykułów biurowych, spożywczych, przemysłowych i materiałów 
edukacyjno – informacyjnych, niezbędnych do realizacji programów. 

VII.   Podmioty realizujące zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

᠆ Podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

᠆ Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. 

᠆ Osoby fizyczne i prawne. 

᠆ Podmioty lecznicze 

᠆ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

VIII.  Źródła finansowania zadań Programu 

᠆ Na realizację zadań Programu przeznacza się środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości określonej w uchwale budżetowej Gminy Niedźwiada 
na 2021 rok.
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Projekt 
 
z dnia  2 grudnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY NIEDŹWIADA 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyznania  nagród za wybitne osiągnięcia  sportowe 

Na podstawie art. 31 ust 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1133 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1.  Ustanawia się nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe. 

2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania nagród, określa „Regulamin przyznawania nagród za wybitne 
osiągnięcia sportowe”, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Tomasz Wiącek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Niedźwiada 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

Regulamin przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe 

§ 4. 1.  Nagrody sportowe przyznawane są na wniosek osoby fizycznej, a w przypadku jej niepelnoletności 
na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik o niniejszej uchwały. 

3. Do wniosku należy załączyć: 

1) kopię dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gminie Kozy od co najmniej 
roku od daty złożenia wniosku, 

2) kopię dokumentu potwierdzającego wynik sportowy osoby fizycznej tj. np. zaświadczenie z klubu 
sportowego, wyciąg z protokołu zawodów, komunikat z zawodów lub dyplom. 

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 

§ 5. 1.  Nabór wniosków w sprawie przyznania nagrody sportowej ogłasza Wójt Gminy w formie 
zarządzenia w terminie do dnia 28 lutego danego roku.  

2. Nagrody sportowe osobom fizycznym przyznaje i pozbawia w drodze decyzji administracyjnej Wójt 
Gminy. 

3. Wójt może pozbawić osobę fizyczną nagrody w przypadku: 

1) anulowania wyniku sportowego, za który nagroda została przyznana, 

2) dyskwalifikacji, 

3) stosowania dopingu. 

Rozdział 1. 
Rodzaje i wysokość nagród sportowych 

§ 6. Nagrody sportowe dla osób fizycznych mają charakter pieniężny.  

§ 7. Osoba fizyczna może otrzymać tylko jedną nagrodę za rok, w którym osiągnęła wynik sportowy, a w 
przypadku osiągnięcia kilku wyników uprawniających do nagrody, najwyższą.  

§ 8. Nagrody sportowe mogą być przyznawane za następujące osiągnięcia w ramach współzawodnictwa 
sportowego, organizowanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowe i Europejskie 
federacje sportowe uznawane za oficjalne przez rządy krajowe i organizacje międzynarodowe, właściwy dla 
danego sportu Polski Związek Sportowy:  

1) miejsca medalowe w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w wysokości: 

a) I miejsce - 3.000,00 zł, 

b) II miejsce - 2.500,00 zł, 

c) III miejsce - 2.000,00 zł, 

2) miejsca medalowe w Mistrzostwach Świata w wysokości: 

a) I miejsce - 2.000,00 zł, 

b) II miejsce - 1.500,00 zł, 

c) III miejsce - 1.000,00 zł, 

3) miejsca medalowe w Mistrzostwach Europy w wysokości: 

a) I miejsce - 1.500,00 zł, 

b) II miejsce - 1.000,00 zł, 
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c) III miejsce – 800,00 zł, 

4) miejsca medalowe w Mistrzostwach Polski w wysokości: 

a) I miejsce – 800,00 zł, 

b) II miejsce - 700,00 zł, 

c) III miejsce - 600,00 zł, 

5) miejsca od I - III w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Europy i Polski w wysokości 600,00 zł. 

§ 9. Nagrody sportowe mogą być przyznawane za miejsca medalowe w ramach współzawodnictwa 
sportowego organizowanego przez inne podmioty niż wskazane w § 8:  

1) w zawodach międzynarodowych w wysokości 500,00 zł, 

2) w zawodach krajowych w wysokości 400,00 zł, 

3) w zawodach międzywojewódzkich i wojewódzkich w wysokości 300,00 zł. 

§ 10. 1.  Środki finansowe przeznaczone na nagrody i wyróżnienia sportowe zabezpiecza się corocznie 
w budżecie Gminy.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Niedźwiada 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

Wniosek o przyznanie nagrody sportowej 

I.  Dane wnioskodawcy:  

1. Dane osoby fizycznej/ rodzica lub opiekuna prawnego, w przypadku niepełnoletności osoby fizycznej* 

1) Imię i nazwisko.................................................................................................................................. 

2) Telefon .............................................................................................................................................. 

3) Adres e-mail (podanie jest dobrowolne)............................................................................................. 

II.      Dane osobowe osoby fizycznej ubiegającej się o nagrodę:  

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................................ 

2. Data urodzenia ................................................................................................................................. 

3. PESEL .............................................................................................................................................. 

4. Adres zamieszkania .......................................................................................................................... 

5. Nr rachunku bankowego oraz imię i nazwisko właściciela  
.......................................................................................................................................................... 

III.      Udokumentowane osiągnięcia sportowe osoby fizycznej, które są podstawą ubiegania się 
o nagrodę:  

1. Dyscyplina sportowa ........................................................................................................................ 

2. Zajęte miejsce w zawodach .............................................................................................................. 

3. Dokładna nazwa zawodów, miejsce i data ........................................................................................  
...........................................................................................................................................................   
................................................................    czytelny podpis osoby fizycznej/rodzica lub opiekuna prawnego  
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuje się do 
poinformowania Wójta Gminy Kozy o okolicznościach stanowiących podstawę do pozbawienia nagrody 
sportowej, przyznanej na podstawie uchwały Nr ............. Rady Gminy Niedźwiada z dnia 11 grudnia 2020 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.   
................................................................   czytelny podpis osoby fizycznej/rodzica lub opiekuna prawnego   * 
niepotrzebne skreślić 

IV.   Załączniki do wniosku:  

1. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gminie Niedźwiada od co najmniej 
roku od daty złożenia wniosku tj. np.: umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) 
mieszkania, w którym zamieszkuje osoba fizyczna, rachunek za media, na którym są dane osoby fizycznej 
(kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem). 
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2. Dokumenty potwierdzające wynik sportowy osoby fizycznej wskazany we wniosku, w szczególności 
dyplomy lub zaświadczenia lub wyciąg z protokołu zawodów lub komunikat z zawodów (kserokopie 
dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem).  Administratorem danych osobowych podanych 
we wniosku jest Gmina Niedźwiada Niedźwiada - Kolonia 43 , kod pocztowy 21-104 Niedźwiada, adres e-
mail:poczta@niedzwiada.pl, tel. 818512004. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z Uchwałą Nr .............. 
Rady Gminy ............ z dnia 11grudnia 2020 r. w sprawie  przyznawania nagród na wybitne osiągnięcia 
sportowe.  Dane osobowe są przetwarzane w celu przyznania lub odmowy przyznania nagrody sportowej.  
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo 
dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.Osobie, której dane dotyczą przysługuje 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli jej 
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (PUODO) Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 Dane osobowe 
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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