
UCHWAŁA  NR LXIV-399-2018 

RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 28 marca 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza”. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz.18750 art.4ˡ ust.1, ust.2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) 

art. 10 ust.1, ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 783 z późn. zm.) art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1390) 

Rada Gminy Nędza 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr LXII-386-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia 

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

narkomanii na rok 2018 Gminy Nędza” wprowadza się następujące zmiany: 

a) w rozdziale I ust.5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Realizatorem programu jest Urząd Gminy Nędza przy współpracy następujących jednostek: 

1) Jednostki organizacyjne Gminy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy, Gminne 

Centrum Kultury w Nędzy, Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy, 

2) Placówki oświatowe w gminie Nędza, 

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

4) Podmioty prowadzące działalność leczniczą, 

5) Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 

obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Nędza, 

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania na terenie Gminy 

Nędza. 

b) w rozdziale II w ust. 7 w pkt 4 – skreśla się lit. d)” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

Uzasadnienie: 

W związku z zawiadomieniem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 

uchwały Nr LXII-386-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 12 lutego  2018 roku  w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w następujących kwestiach: 

1) w ocenie organu nadzoru  Rada Gminy  nie wskazała wprost jednostki, która będzie 

realizowała  przedstawiony Program, 

2) niewłaściwie uregulowano kwestię zwrotu kosztów podróży członków Gminnej 

Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 

Wójt Gminy pismem Nr GKRPA.8141.4.2018 ustosunkował się do podniesionych wyżej 

kwestii uznając, że w rozdziale I ust. 5 otrzyma nowe brzmienie, które wskazuje realizatora 

programu oraz jednostki współpracujące przy jego realizacji a zapis dotyczący zwrotu 

kosztów podróży członków Komisji zostanie wykreślony. 

Powyższe zapisy znalazły swoje odzwierciedlenie w przedłożonym projekcie uchwały.  

 

 

 


