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UCHWALA Nr XXVIII/208/2021
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 11 maja 2021r.

w sprawie wprowadzenia zmiany uchwaly ur XXIV/174/2020 Rady Gminy
Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 roku w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii
na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz?dzie gminnym (Dz.U.2020. poz 713 t.j . z dnia 2020.04.21 z p6zn. zm.),
art. 4[ ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o wychowaniu
w trzezwo§ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi @z.U.2019. poz 2277 t.j. z dnia
2019.11.19 z p6zm. zm.) oraz art.10 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

2005

r.

o

przeciwdzialaniu

narkomanii

(Dz.U.2020

poz.

2050

t.j . z dnia 2020.11.19 z p6zn. zm.)

Rada Gminy WiLczyce
uchwaLa co nastepuje
§1

W zalaczniku do uchwaly nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia
3 0 grudnia 2020 roku wprowadza si? mast?puj?ce zmiany:
1) W rozdziale Ill Dzialalnos6 Profilaktyczna dopisuje si? punlct 3 kt6ry
otrzymuje brzmienie:

„Diagnoza w zakresie wyst?pujacych w szkolach i plac6wkach systemu
oswiaty czynnik6w ryzyka i czynnik6w chroniapych dzieci i mlodziez
w dziedzinie narkomanii".
2) W rozdziale V Pomoc rodzinom dopisuje si? punlct 3 kt6ry otrzymuje
b rzmienie:

„Wspieranie
zatrudnienia
socjalnego
poprzez
i finansowanie centr6w integracji spofecznej".

organizowanie

§2

Wykonanie uchwaly powierza si? W6jtowi Gminy Wilczyce
§3

Uchwala wchodzi w dycie z dniem podj8cia

\
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UZASADNIENIE

do Uchwaly Nr XXVIII/208/ 2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2021r.
w sprawie wprowadzenia zmiany uchwaly ur XXIV/174/2020 Rady Gminy

Wilczyce z dnia 30 grudnia 2020 roku w Gmirmym Programie Profilaktyki
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii
na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz?dzie gmirmym (Dz.U.2020. poz 713 t.j. z dnia 2020.04.21 z p6zn. zm.),
art. 4t ust.1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019 poz. 2277 t.j. z dnia
2019.11.19

z

p6Zn.

zm.)

oraz

art.

10

ust.

I,

ust.

2

i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz.U.2020
poz.2050 t.j . z dnia 2020.11.19 z p6in. zm.)

Przyjrty 30 grudnia 2020 roku „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania
Problem6wAlkoholowychorazPrzeciwdzialaniaNarkomaniina2021rok"zostal
rozszerzony o dodatkowe zadania tj. diagnoza w zakresie wyst?pujacych
w szkolach i plac6wkach systemu o§wiaty czynnik6w ryzyka i czynnik6w
chroniacych dzieci i mlodziez w dziedzinie narkomanii oraz wspieranie
zatrudnienia socj alnego poprzez organizowanie i finansowanie centr6w integracji
spofecznej.
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