
 

UCHWAŁA  NR  500 /2018 
 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 29 maja 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: 

 
− w dziale III ust.2 pkt 2.1. tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„prowadzenie poradnictwa w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych  
w Jastrowiu, w Sypniewie i w Nadarzycach dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem; utrzymanie bazy 
lokalowej Punktów,”, 

− w tabeli Nr 1 w rubryce „Zadania do realizacji” w poz. 1 treść zadania 
otrzymuje brzmienie:  
„Prowadzenie poradnictwa w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych  
w Jastrowiu, w Sypniewie i w Nadarzycach dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem; 
utrzymanie bazy lokalowej Punktów.”, 

− w tabeli Nr 1 w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz. 1 kwotę 
„18.000,00” zastępuje się kwotą „20.000,00”; 

− w tabeli Nr 3 w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz. 2 kwotę 
„8.000,00” zastępuje się kwotą „6.000,00”; 

−  
 

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

 
 



 

 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr 500/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 maja 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 zamiarem 
rozszerzenia prowadzonych przez terapeutów uzależnień dyżurów i uruchomieniem 
poradnictwa w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w miejscowości Nadarzyce.  
 

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

 

 


