
UCHW AŁA  
Nr XXXIV.233.2022 

Rady Gminy Jarocin 
z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jarocin Nr XXX.208.2022 z dnia 30 marca 2022 r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 r. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.), art. 41 , art. 182 oraz  
art. 92 ust.19 i 20, art. 93 ust.3 pkt 1) i ust.4  ustawy  dnia 26 października 1982r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119  
z późn. zm.), art. 5 ust. 1 oraz  art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.)  oraz Rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U.  
z 2021 r. poz. 642) Rada Gminy Jarocin uchwala  co następuje: 

§1.Zmienia się brzmienie treści załącznika do Uchwały NR XXX.208.2022 Rady Gminy Jarocin 
z dnia 30 marca 2022 r. pn. „Plan wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.” na: 

Zadanie   Kwota Realizatorzy 

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

 

13 000 zł 

GKRPA,  
OPS, stowarzyszenia, 
koła. 

ZADANIE II.  
Udzielenie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe oraz narkomanii 
pomocy psychospołecznej i prawnej,   
a w szczególności ochrony przed przemocą  
w rodzinie. 

 

37 000 zł 

OPS, Szkoły, 
GKRPA, GOKSTiR, 
parafie, 
stowarzyszenia 
organizacje, koła, 
Gminny Zespół ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 



ZADANIE III.  
Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii oraz 
uzależnieniom behawioralnym,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży w 
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych  
i sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,  
a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo wychowawczych  
i socjoterapeutycznych. 

 

40 000 zł 

Szkoły, GOKSTiR, 
GKRPA, OPS, parafie, 
stowarzyszenia, 
organizacje, koła. 

ZADANIE IV.  
Wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych  
i narkomanii. 

 

69 000 zł 

Stowarzyszenia, 
organizacje, koła  
GOKSTiR, OPS, GKRPA, 
Parafie. 

ZADANIE  V. 

Podejmowanie interwencji  
w związku z naruszeniem 
przepisów określonych w art. 13 
i 15 ustawy oraz występowanie 
przed sądem  
w  charakterze oskarżyciela 
publicznego. 

 

605,87 zł 

GKRPA.  

Razem : 159 605,87 zł  

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JAROCIN  

 
Aniela Olszówka 


