
 

UCHWAŁA  NR 135/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 26 listopada 2019r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr 18/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. 
 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz. 1815) i art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(Dz.U. z 2019r. poz.2277) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz.U. z 2019r. poz.852) -  

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 

§1. W „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”, stanowiącym załącznik  
do uchwały Nr 18/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 roku  

 
wprowadza się następującą zmianę –  
 
w tabeli Nr 3 – w rubryce „Przewidywany koszt zadań” w poz.5 kwotę „40.000,00” 

zastępuje się kwotą „30.000,00”. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 135/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 2019r. zmieniającej 
uchwałę Nr 18/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 
 
 
 Przedkładany projekt uchwały przewiduje zmianę  w  Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2019 w zakresie obejmującym poz.5 w tabeli Nr 3. 
 Wskazany zapis stanowił przedmiot regulacji objętej uchwałą Nr 119/2019 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 2019r. zmieniającej uchwałę Nr 18/2018 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki                  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019.  
 Intencją tej regulacji było przeznaczenie kwoty 30.000,00 zł. na zadanie pn. 
„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywny sposób spędzania czasu 
wolnego – minimalizowanie wśród dzieci i młodzieży występowania ryzykownych 
zachowań”. 
 W projekcie uchwały oraz w uchwale zmieniającej podjętej przez Radę Miejską  
w Jastrowiu znalazł się błędny zapis „30.00,00”. 
 Celem przedkładanego projektu uchwały jest dokonanie korekty w zakresie kwoty 
środków finansowych.    
 

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


