
 

UCHWAŁA  NR 491/2018 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 24 kwietnia 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 2: 
− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.5 kwotę „25.000,00” zastępuje 

się kwotą „22.800,00”; 
 

2) w tabeli Nr 3: 
− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.1 kwotę „29.000,00” zastępuje 

się kwotą „18.000,00”, 
− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.2 kwotę „10.000,00” zastępuje 

się kwotą „8.000,00”, 
 

3) w tabeli Nr 4: 
− w rubryce „Zadania do realizacji” w poz. 3 treść zadania otrzymuje brzmienie 

„Wsparcie finansowe realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych 
skierowanych do osób zatrzymanych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Pile”. 

− w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.3 kwotę „11.500,00” zastępuje 
się kwotą „26.700,00”; 

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

 



 

 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr 491/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 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 przesunięcia środków finansowych  
pomiędzy zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. 
           W związku z tym, iż Gmina i Miasto Jastrowie z przyczyn organizacyjno-finansowych  
nie realizuje samodzielnie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie  postępowania z osobami  nietrzeźwymi, które 
swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach 
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób, zachodzi 
potrzeba współpracy w tym zakresie z Gminą Piła. Gmina Piła ww. zadania realizuje poprzez 
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile przyjmując także 
osoby z terenu gminy i miasta Jastrowie.   

Pismem z dnia 12 marca 2018r. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Pile wystąpił do Gminy i Miasta Jastrowie o udzielenie pomocy finansowej 
na realizację przedmiotowego zadania przedkładając kalkulację kosztów gotowości 
dyżurowej Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi. Stawka dzienna gotowości dyżurowej 
wg kalkulacji OPiRPA w Pile wynosi 73,15zł, natomiast opłata roczna to kwota 26.700 zł. 

Przy uchwalaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok  nie był znany koszt 
wynikający z przedstawionej obecnie kalkulacji, w związku z powyższym obecnie zachodzi 
potrzeba dokonania zmian przewidywanych kosztów zadań ujętych w programie, tj. 
dokonania zwiększenia wydatków na wsparcie finansowe realizacji programów skierowanych 
do osób zatrzymanych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Pile oraz stosownych pomniejszeń zaplanowanych wydatków. 
 

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

 

 


