
UCHWAŁA  NR  373/2017 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

z dnia 28 marca 2017r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 347/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. 
 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 

 

Na podstawie 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 2016r. poz. 224,  
poz. 437, poz. 1893, poz. 1948, poz. 2003) -  

 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje : 

 

§ 1. W „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”, stanowiącym załącznik  
do uchwały Nr 347/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok - wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w dziale III pkt 2.3 dodaje się odnośnik 16 w brzmieniu: 

„opracowanie lokalnej diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych 

dla miasta i gminy Jastrowie”. 

2) w tabeli Nr 2, w rubryce „Koszt zadań” w poz. 1 kwotę „30.000zł.” zastępuje się 
kwotą „45.000zł.”. 

3) w tabeli Nr 3: 

− w rubryce „Koszt zadań” w poz. 1 kwotę „9.000,00” zastępuje się kwotą 
„12.000,00”. 

− w rubryce „Koszt zadań” w poz. 2 kwotę „2.000,00” zastępuje się kwotą 
„4.000,00”. 

− w rubryce „Koszt zadań” w poz. 5 kwotę „18.000,00” zastępuje się kwotą 
„33.000,00”. 

− w rubryce „Koszt zadań” w poz. 6   kwotę „3.000,00” zastępuje się kwotą 
„5.000,00”, 

− w rubryce „Koszt zadań” w poz. 11   kwotę „2.000z,00” zastępuje się kwotą 
„4.000,00”, 

− dodaje się poz. 12 w brzmieniu: 



 

 

4) w tabeli Nr 4: 

− w rubryce „Koszt zadań” w poz. 1 kwotę „2.000,00” zastępuje się kwotą 
„5.000,00”, 

− w rubryce „Koszt zadań” w poz. 2 kwotę „2.000,00” zastępuje się kwotą 
„4.000,00”, 

− w rubryce „Koszt zadań” w poz. 3 kwotę „20.000,00” zastępuje się kwotą 
„28.676,00”. 

5) w dziale V pkt 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Koszt planu wydatków zgodnie z programem zadaniowym stanowi kwotę 274.100,00 

złotych w tym: 

- przeciwdziałanie alkoholizmowi  254.100,00zł. 

- przeciwdziałanie narkomanii          20.000,00zł.” 

 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki  Narzędzia/ 
sposób pomiaru 

Realizatorzy 
i partnerzy 

Koszt 
zadań 

12. Opracowanie lokalnej 
diagnozy problemów 
uzależnień i innych 
zagrożeń społecznych 
dla miasta i gminy 
Jastrowie. 
 

- liczba  
  zankietowanych  
  uczniów, 
- liczba  
  zankietowanych osób  
  dorosłych 
- liczba 
zankietowanych 
punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych 

- ankietowanie  
  bezpośrednie uczniów  
  i osób dorosłych, 
- wywiady ze  
  sprzedawcami napojów  
  alkoholowych lub  
  właścicielami punktów  
  sprzedaży napojów  
  alkoholowych, 
- analiza danych z  
  instytucji mających  
  siedzibę na terenie gminy  
  lub posiadających dane  
  dot. gminy. 

- firma zewnętrzna 
- gminne jednostki  
  organizacyjne, 
- sprzedawcy  
   napojów  
  alkoholowych, 
- mieszkańcy    
  Gminy 
- policja, 
- służba zdrowia. 

6.424,00 



 
 

Uzasadnienie 
 

do uchwały Nr 373/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2017r. 
 

zmieniającej uchwałę Nr 347/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 

 

Przedkładany projekt uchwały zakłada rozszerzenie zadań realizowanych w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. a także zwiększenie środków finansowych  
na realizację tych zadań.  

Środki finansowe pozwalające na zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 59.100,00zł. 
pochodzą z niewydatkowanych w 2016r. środków finansowych przeznaczonych na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. 

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. 

 


