
UCHWAŁA NR IX/75/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 

2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.1)) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2019 rok zmienia się załącznik nr 
2, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Pozostała treść uchwały Nr IV/36/2018 r. Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2019 rok pozostaje 
bez zmian. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany: Dz. U. z 2018 r., poz.1490, poz. 1669.

Id: SUTIP-ADHGZ-WGKAA-ORIRL-RYJAP. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/75/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 14 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.: stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 
ustawami do kompetencji rady gminy . Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) prowadzenie zadań z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy. Działania te realizowane są w postaci 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 1. Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań 
własnych gminy, obejmujących: 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; 2) udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; 3) prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, 
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych; 4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych 
i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 5) pomoc społeczną osobom 
uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu 
socjalnego. 2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, 
opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej "Gminnym 
Programem", biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone 
w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. 2a. w Gminnym Programie uwzględnia się działalność wychowawczą, edukacyjną, 
informacyjną i profilaktyczną prowadzoną w szkołach i placówkach systemu oświaty zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 3, a także diagnozę w zakresie występujących w szkołach i placówkach 
systemu oświaty czynników ryzyka i czynników chroniących przeprowadzaną zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 22 ust.3. 2b. w ramach Gminnego Programu w szkołach i placówkach systemu 
oświaty są realizowane w szczególności działania o potwierdzonej skuteczności lub oparte na naukowych 
podstawach prowadzone w zakresie działalności, o której mowa w ust. 2a. 3. Gminny Program uchwala rada 
gminy. 4. Gminny Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie. 5. W celu 
realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika. 
Uchwałą Nr IV/36/2018 Rada Miejska w Staszowie w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwaliła Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2019 rok. Z uwagi na niewykorzystane środki 
finansowe z 2018 roku w wysokości 40 000,00 zł i potrzebę ich wykorzystania w 2019 roku zaistniała 
konieczność zmiany Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok i wprowadzenia do 
budżetu tego Programu w/w niewykorzystanej kwoty. Tym samym podjęcie niniejszej uchwały uznać należy 
za zasadne. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Staszowie  z dnia 14 maja 2019 roku

Preliminarz wydatków w zakresie przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok

Lp. Nazwa zadania Realizatorz

Przewidywane koszty
§ 4170 § 4210 § 4220 § 4260 § 4300 § 4610 § 4110 § 4120 § 4410 § 4400 § 4430 § 2820 § 2650

Razem

1. 500

2. 14800 1800 1000 500

Sposoby 
realizacji

Termin 
realizacji

Zwiększenie 
dostępności 
pomocy 
terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej 
dla osób 
uzależnionych i 
osób zagrożonych 
uzależnieniem od 
narkotyków.   

(wynagrodzenia 
bezosobowe: 
finansowanie 
specjalisty

Praca 
ciągła

GKRPA, 
specjalista

3 200 3 700,00

Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej, 
edukacyjnej w 
zakresie 
rozwiązywania 
problemów 
narkomanii, w 
szczególności dla 
dzieci i młodzieży, 
w tym 
prowadzenie 
pozalekcyjnych 
zajęć sportowo-
rekreacyjnych.

1.Organizowanie 
i finansowanie 
zajęć dla dzieci i 
młodzieży. 
2.Zakup 
programów 
profilaktycznych , 
usług itp.

Praca 
ciągła

GKRPA , 
instruktorzy
.

11 000 29 100,00
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Lp. Nazwa zadania Realizatorz

Przewidywane koszty
§ 4170 § 4210 § 4220 § 4260 § 4300 § 4610 § 4110 § 4120 § 4410 § 4400 § 4430 § 2820 § 2650

Razem

Sposoby 
realizacji

Termin 
realizacji

3 Cały rok 34000

Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

§ 4170 § 4210 § 4220 § 4260 § 4300 § 4610 § 4110 § 4120 § 4410 § 4400 § 4430 § 2820 § 2650

Dotacje celowe 
dla instytucji, 
organizacji 
pozarządowych i 
osób fizycznych

Instytucje, 
organizacje 
pozarządowe 
i osoby 
fizyczne

34 000,00

18 000,00 1 800,00 1 000,00 11 000,00 1 000,00 34 000,00 66 800,00
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