
Uchwała Nr 311/5/XXXVII/10

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia  3 lutego 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2010 rok.

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 41 ust.  2  i  5
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 z późn. zm. 2) uchwala się,
co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Iłowej Nr 277/5/XXXIII/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w
sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla
gminy Iłowa na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przyjmuje się  gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych dla gminy  Iłowa na 2010 rok wraz z preliminarzem wydatków.”;

2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na
lata 2006 – 2010; dokument zatwierdzony do realizacji w dn. 04.01.2007 r.;”;

3) w § 3 pkt 5 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) współpraca z placówkami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych;”;

4) w § 5

a) w pkt 1 dodaje się nową lit. f) w brzmieniu:
„f) zapewnienie możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej oraz
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin;”,

b) w pkt 2 dodaje się nową lit. f) w brzmieniu:
„f) zapewnienie pomocy psychospołecznej oraz prawnej dla ofiar przemocy w
rodzinie;”,

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr
176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175.



c) w pkt 3 dodaje się nową lit. f) w brzmieniu:
„f) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i
socjoterapeutycznych;”,

d) w pkt 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w
art. 131 i  15  ustawy  (art.  41 ust 1 pkt.6) oraz występowanie w charakterze
oskarżyciela publicznego;”,

e) w pkt 5 dodaje się nową lit. e) w brzmieniu:
„e) wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej.”;

5) w § 6 w pkt 6 pod tabelą dodaje się wyrazy: „(dane dotyczą drugiego półrocza roku
2008)”;

6) w załączniku nr 2 do uchwały, priorytet IV „Zmniejszanie naruszeń prawa na rynku
alkoholowym” cel nr 2 otrzymuje brzmienie:

Cel Działanie RealizatorzyNr Wyszczególnienie Nr Wyszczególnienie
2 Cofanie zezwoleń w przypadku

naruszenia przepisów prawa
2.1 Zgodnie z art. 18 ust.10 ustawy o

wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Gminna Komisja RPA,
pracownik UM

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
  Mirosław Wdowiak
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