
Uchwała Nr X/…/2015 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z dnia 30 września 2015 r. 

 

 

w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XLVI/343/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach  z dnia 28 

października 2014 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 

rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy            

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 

124 ze zmianami) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W Uchwale Nr XLVI/343/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 października 

2014 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok, wprowadza 

się następujące zmiany:  

1. §2. otrzymuje brzmienie: „§2. Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki                                  

i przeciwdziałania uzależnieniom realizuje zadania zawarte w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii.” 

 

§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVI/343/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach              

z dnia 28 października 2014 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

1. III. Sposoby realizacji otrzymuje brzmienie: „Realizację programu przeciwdziałania 

narkomanii prowadzi Burmistrz Rakoniewic poprzez Pełnomocnika Burmistrza                             

ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.” 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic. 

                                                                                                                           

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr X/…/2015 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z  dnia 30 września 2015 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/343/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach  z dnia 28 

października 2014 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 

rok 

 

 

W wyniku powołania na stanowisko Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki                        

i przeciwdziałania uzależnieniom Panią Arletę Pawelczak, należało wprowadzić zmiany                      

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Zgodnie z art. 10 ust. 5 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 

ze zm.) w celu realizacji zadań polegających na przeciwdziałaniu narkomanii burmistrz może 

powołać pełnomocnika. 

Dokonano również zmian w wydatkach, ze względu na przewidywane wyższe 

dochody z wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2015 r., w stosunku do 

zakładanego planu. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup usług pozostałych, czyli 

pozwoli na realizację większej ilości warsztatów profilaktycznych dla dzieci, rodziców                     

i nauczycieli. 

 

W związku z powyższym zmiany niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 

 

 


