
Uchwała nr 296/LXV/2023 

Rady Gminy Iłów  

z dnia 7 lutego 2023 roku 

w sprawie zmiany  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłów na  

rok 2023. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października  

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 

165) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) Rada Gminy Iłów uchwala co następuje: 

§1. 

W załączniku do uchwały nr 290/LXIII/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłów na rok 2023, w Rozdziale 8 wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

  „ a) przeciwdziałanie narkomanii – 5 000,00 zł; 

     b)przeciwdziałanie alkoholizmowi – 115 000, 00 zł” 

 

2) po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Wysokość środków finansowych na realizację Gminnego programu zostanie określona  

w uchwale budżetowej na rok 2023.  

7. Uchwalona kwota może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego”. 

 

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłów. 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Przewodniczący Rady Gminy Iłów  

                                                                                           /-/ Sławomir Tomaszewski 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165) oraz w oparciu o art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r. poz. 2050 z późn. 

zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy. 

Program adresowany jest do społeczności Gminy Iłów. Jest kontynuacją zadań realizowanych  

w latach poprzednich. Określa lokalne działania obejmujące profilaktykę oraz minimalizację 

szkód społecznych wynikających z uzależnienia od alkoholu i narkotyków. 

Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowana będzie ze 

środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii został przyjęty przez Radę Gminy Iłów 19 grudnia 2022 roku 

Uchwałą  nr 290/LXIII/2022. Zmiana programu dotyczy zabezpieczenia wysokości środków 

finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i dostosowanie się do 

zapisów Uchwały Budżetowej Gminy Iłów na 2023 rok nr 294/LXIV/2022 z dnia 29 grudnia 

2022 r.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Iłów  

                                                                                           /-/ Sławomir Tomaszewski 

 


