
UCHWAŁA  NR 258 /2016 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 26 kwietnia 2016r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr 220/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2015r. 
 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 

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

gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) w związku z art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. 
poz.487) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. z 2012r. poz.124; z 2015r. poz.28, poz.875, poz.1893, poz.1916, poz.2014; z 2016r. 
poz.224, poz.437) -  

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 

§1. W „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok”, stanowiącym załącznik  
do uchwały Nr 220/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok - wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w tabeli Nr 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

Lp. 
Zadania do 
realizacji Wskaźniki  

 
Metody i techniki 

realizacji 

 
Realizatorzy 
i partnerzy 

 
Koszt 
zadań 

3. Udzielanie w 
Punkcie Interwencji 
Kryzysowej porad 
psychologicznych, 
prawnych  
i terapeutycznych  
rodzinom                             
z problemem 
uzależnień, 
współuzależnień oraz 
ofiarom i sprawcom 
przemocy w rodzinie; 
zakup niezbędnych 
artykułów                            
i  materiałów; 
zatrudnienie 
pracownika 
prowadzącego 

- liczba 
zatrudnionych    
  specjalistów, 
- liczba osób  
  korzystających  
  z porad,  
- ilość porad, 
- wynagrodzenie  
   pracownika 
 
 

- miesięczne 
sprawozdania  
  z dyżurów/arkusz  
  sprawozdania 
 
 

- psycholog, 
- prawnik, 
- terapeuta 
rodzin 
- MGOPS 
 

25.000,00 



 
2) w tabeli Nr 3 w rubryce „Koszt zadań” w pkt 2 kwotę „3.000 zł” zastępuje się 

kwotą „15.000 zł”; 
3) w tabeli Nr 4: 

− w rubryce „Koszt zadań” w pkt 1 kwotę „4.000 zł” zastępuje się kwotą „6.000 
zł”. 

− w rubryce „Koszt zadań” w pkt 2 kwotę „4.000 zł” zastępuje się kwotą „6.000 
zł”. 

− w rubryce „Koszt zadań” w pkt 7 kwotę „12.000 zł” zastępuje się kwotą 
„20.000 zł”. 

− w rubryce „Koszt zadań” w pkt 8   kwotę „3.000 zł” zastępuje się kwotą „7.472 
zł”, 

− w rubryce „Koszt zadań” w pkt 9   kwotę „2.000 zł” zastępuje się kwotą „4.000 
zł”, 

− w rubryce „Koszt zadań” w pkt 10   kwotę „4.000 zł” zastępuje się kwotą 
„12.000 zł”, 

4) w tabeli Nr 5: 
− w rubryce „Koszt zadań” w pkt 2 kwotę „4.000 zł” zastępuje się kwotą „8.000 

zł”. 
− w rubryce „Koszt zadań” w pkt 3 kwotę „10.000 zł” zastępuje się kwotą 

„19.228 zł”; 
5) w dziale V pkt 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
„Dochody oraz wydatki zgodnie z programem zadaniowym stanowią kwotę 264.700 

zł w tym: 
- przeciwdziałanie alkoholizmowi  254.200,00 zł, 
- przeciwdziałanie narkomanii          10.500,00 zł.” 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 

dokumentację 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania 
przemocy. 



 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr 258/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2016r. 
zmieniającej uchwałę Nr 220/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2015r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 
 
 

Przedkładany projekt uchwały zakłada rozszerzenie zadań realizowanych w Punkcie 
Interwencji Kryzysowej i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz 
zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań (zmiany 
dotyczące tabeli Nr 2). Projekt uchwały przewiduje również zwiększenie środków 
finansowych na część zadań realizowanych w ramach programu wyszczególnionych  
w tabelach Nr 3, Nr 4 i Nr 5.  

Skutkiem proponowanych zmian będzie zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 
54.683 zł. 

Zgodnie z przepisami środki pozyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych nie mogą być przeznaczone na inne cele. 
 

Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w proponowanym kształcie znajduje pełne 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 


