
UCHWAŁA NR XXII/156/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów 

na 2020 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2016 - 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  W Załączniku do Uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Żarów na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

1) Rozdział I, pkt. 3, ppkt. 2 otrzymuje brzmienie: "Urząd Miejski w Żarowie - koordynator i realizator Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2020 rok w części 
zadań dotowanych lub powierzonych w drodze konkursu". 

2) Rozdział I, pkt. 3, ppkt. 4 otrzymuje brzmienie: "Program realizowany będzie przy współpracy z: 
organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, oświatowymi, placówkami pomagającymi 
osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, osobami 
fizycznymi, osobami prawnymi, posiadającymi i nieposiadającymi osobowości prawnej, placówkami służby 
zdrowia, strażą pożarną, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji w Żarowie oraz Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Wykonawcy zadań dotowanych zostaną wyłonieni w drodze konkursu 
lub przekazana zostanie dotacja celowa na realizację zadania". 

3) W rozdziale I, pkt 4, w zadaniu pt. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pod literą a) - 
działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży i ich rodziców dopisuje się odnośnik: 
"dofinansowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w zakresie 
organizacji różnych form zagospodarowania czasu wolnego, promujących zdrowy i aktywny styl życia".  

4) W rozdziale II, pkt. 1, ppkt. 3 dodaje się wiersz nr 10 do tabeli, stanowiącej harmonogram działań 
o następującym brzmieniu: 

Lp.  Treść zadania  Wykonawca zadania  Główne składniki 
kosztów realizacji 

zadania  

Czas 
trwania  

10 Dofinansowanie wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży, w którym realizowany 
będzie program profilaktyczny, w zakresie 
organizacji różnych form 
zagospodarowania czasu wolnego, 
promujących zdrowy i aktywny styl zycia.  

Urząd Miejski - dotacja 
celowa dla Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie na realizację 
zadania  

Planowana 
wysokość dotacji 
celowej: 25 000 
złotych  

Okres 
wakacyjny 

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020 stanowią podstawę do realizacji działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z programem profilaktycznym jako element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2020 rok obejmować będzie promocję zdrowia i aktywnego stylu
życia, promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz profilaktykę i przeciwdziałanie problemom
uzależnień. Zasadne jest zatem dokonanie zmian w uchwale w przedmiotowym zakresie.

Sporządziła:

Marta Łoboda

starszy inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
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