
UCHWAŁA NR XXXVII/299/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

zmieniająca „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2020” 

Na podstawie art.  10  ust.  2, 3  i  4 ustawy z  dnia 29  lipca 2005  r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  2050), Rada Miejska 
w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIX/130/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 
2019 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2020”, wprowadza się następujące zmiany:                                      
W rozdziale VI Realizacja programu                                                    
W zadaniu II: Podniesienie świadomości społeczeństwa o skutkach 
uzależnienia w tabeli: 

1) w lp. 2 wiersz otrzymuje brzmienie: 

 
2. 

Upowszechnianie informacji dot. adresów 
instytucji udzielających wszelkiej pomocy 
z zakresu uzależnień – informator, ulotki, 
lokalna prasa 

Realizacja zadania  
w roku 2020 poprzez 
strony internetowe  

i na tablicach 
informacyjnych 

2) skreśla się lp. 4  i  7.                                                                           
W rozdziale VII Zasady finansowania zadań programowych            
Na końcu rozdziału wyrazy: „Ogólna kwota zarezerwowana do realizacji 
– 10.000,00 zł” zastępuje się wyrazami:  

„Ogólna kwota zarezerwowana do realizacji – 5 500,00 zł”.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu 
Miejskiego w Mosinie. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE

W związku z  art.  15qc ustawy z  dnia 2  marca 2020  r. o  szczególnych
rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.  U.   z  2020  r., poz. 1842  z  późn. zm.), tutejszy Organ przeanalizował
ww. Program w zakresie zadań i kwot z nimi związanych.

Z uwagi, iż do końca roku część zadań nie  będzie zrealizowana w  związku
z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19, kwotę w  wysokości 4 500,00 zł
zgodnie z art. 15 qc ww. ustawy, który stanowi że: „do dnia 31 grudnia 2020 r.
wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z  opłat
za zezwolenia wydane na  podstawie art.  18 lub art.  181 ustawy z  dnia
26   października 1982  r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz dochody z  opłat określonych w  art. 111 tej ustawy również
na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19”, Burmistrz Gminy Mosina
będzie mógł wykorzystać na przeciwdziałanie związane z COVID-19.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur
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