
UCHWAŁA  NR 476/2018 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 27 marca 2018r. 

 
 

zmieniająca uchwałę Nr 452/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. 
 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875, poz.2232; z 2018r. poz.130) i art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(Dz. U. z 2016r. poz.487;  z 2017r. poz.2245, poz.2439; z 2018r. poz.310) oraz art.10 ust.3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017r. poz.783, 
poz.1458; poz.2439) -  

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
§1. W „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”, stanowiącym załącznik  
do uchwały Nr 452/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok - wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w tabeli Nr 1, w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.1 kwotę „16.000,00” 

zastępuje się kwotą „18.000,00”; 
 

2) w tabeli Nr 2: 
− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.1 kwotę „30.000,00” zastępuje 

się kwotą „40.000,00”, 
− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.4 kwotę „4.000,00” zastępuje 

się kwotą „5.000,00.”, 
− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.5 kwotę „15.000,00” zastępuje 

się kwotą „25.000,00”; 
 

3) w tabeli Nr 3: 
− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.1 kwotę „9.000,00” zastępuje 

się kwotą „29.000,00”, 
− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.2 kwotę „2.000,00” zastępuje 

się kwotą „10.000,00”, 
− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.4 kwotę „3.000,00” zastępuje 

się kwotą „5.000,00”, 
− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.5 kwotę „18.000,00” zastępuje 

się kwotą „20.000,00”, 
− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.6 kwotę „5.000,00” zastępuje 

się kwotą „8.000,00”; 
− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.7 kwotę „3.000,00” zastępuje 

się kwotą „5.000,00”, 



− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.8 kwotę „3.000,00” zastępuje 
się kwotą „4.000,00”, 

− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.9 kwotę „4.000,00” zastępuje 
się kwotą „5.000,00”, 

− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.10 kwotę „10.000,00” zastępuje 
się kwotą „15.000,00”, 

− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.13 kwotę „2.000,00” zastępuje 
się kwotą „5.000,00”; 
 

4) w tabeli Nr 4: 
− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.2 kwotę „2.000,00” zastępuje 

się kwotą „6.000,00”, 
− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.3 kwotę „10.000,00” zastępuje 

się kwotą „11.500,00”; 
 

5) w dziale V ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) Środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
gromadzone są w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie: 

 w dziale 851 – ochrona zdrowia                              - 295.500,00 zł. w tym: 
 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi  - 270.000,00 zł. 
 rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii        -   25.500,00 zł. 
 

6) w dziale VI dodaje się ust.3 w brzmieniu:  
„3. Na zadania związane z: 

− czynnościami wymienionymi w dziale VII ust.1, 
− kosztami opłat sądowych oraz kosztami wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu w postępowaniu o zobowiązanie osób do 
leczenia, 

− kosztami delegacji członków Gminnej Komisji Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu, 

− zakupem niezbędnego sprzętu i materiałów administracyjno-biurowych  
w związku z obsługą Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Jastrowiu, 

przeznacza się środki w wysokości 20.000,00 zł”. 
 

7) w dziale VII ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3) za udział w posiedzeniu jednej grupy roboczej powołanej przez 
Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu  
w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz za prowadzenie 
dokumentacji z tym związanej, skierowany do prac w Zespole członek Komisji 
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2% minimalnego wynagrodzenia 
wynikającego z ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017r. poz.847)”. 

 
§2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 



UZASADNIENIE  
 

 
do uchwały Nr 476 /2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 2018r. zmieniającej 
uchwałę Nr 425/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 
 

Przedkładany projekt uchwały przewiduje zwiększenie środków finansowych  
na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. 

Zwiększono plan wydatków o niewydatkowane w 2017r. środki finansowe o łączną 
kwotę 75.500,00zł. 

Ponadto doprecyzowano katalog czynności i zadań finansowanych w Programie. 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


