
Uchwala Nr VllI.51.2019 

Rady Gminy Słubice 


z dnia 27 czerwca 2019 roku 


w spraWIe: 	 zmiany Uchwały Nr lV.27.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii ua 2019 rok. 

41Na podstawie art. 1 i art. ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 

• 


o 'wychowaniu w trzeźwości i przeeiwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz, U. z 2018 r., 

poz. 2137 ze zm.:) i art. 10 usl. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

narkomanii (tj. Dz. U. z 2019 L. poz. 852) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 

ust. 1 ustaw)' z dnia S marca 1990 r, o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 T" poz. 506 ), 

Rada Gminy Slubiee uchwalat co następuje: 


§l 

W punkcie VII - "PLA:-i FINA:-iSOWY" załącznika nr 1 do Uchwały Nr IV.27.2018 Rady 
Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyję<:ia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo'wyeh oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, zmienionej uchwałą Rady Gminy Słubice 
Nr VIlA3.20 19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: 

l) 	planowaną kwotę ,,43 225,00 zł" zastępuje się kwotą ,,73195,00 zl" 
2) 	 w pkt I "Działalność. Gminnej Komisji" kwotę ,,18 305,00 zł" zastępuje się kwotą 

,,19005,00 zł" a ponadto: 
a) w ppkt 2 "delegacje" kwotę ••400.00 zl" zastępuje się kwotą ,,600,00 zł" 
b) po ppkt 4 dodaje się ""wy ppkl 5 w brzmieniu: 

,,5) szkolenie sprzadawców napojów alkoholowych - 500,00 zł" 

• 
3) w pkt 11 .,Działania podejmowane wobec osób z kt6rymi komisja prowadzi 

postępowanie mające na celu zastosowanie poddarua SJę leczeniu odwykowemu" kwotę 
,,2 160,00 zł" zastępuje się kwotą,,3 160, 00 zł" oraz: 
a) w ppkt l "opłata za wydanie opinii w przedmiocie uzaleZnienia'" kwotę 

,,1 	000,00 zł" zastępuje się kwotą"1 500,00 zł", 
b) w ppkt 3 .,Z\\oTot za wykonanie zabiegu implantacji (wszyeia) - espern1u" kwotę 

1000,00 zł zastępuje się kwotą "I 500,00 zP. 
4) w pkt III "Działalność profilaktyczna i edukacyjna skierowana do wszystkich 

mieszkańców gminy" kwotę ,,15 700,00 zł" zastępuje si, kwotą ,.42 780,00 zł" 

a ponadto: 
a) w ppkt 2 "finansowanie programów profilaktycznych kampanii wyjazdów imprez 

artystycznych z programami profilaktyczno-edukaeyjnymi, przeznaczonymi dla 
dzieci i dorosłych" kwotę ,,3 400,00 zł" zastępuje się kwotą ,,9 400.00 zł" 

b) w ppkt 4 "współflnansowanic akcji profilaktycznych opartych n. konkursach, 
zajęciach sportoVt'Ych (zakup nagród). zabawach, v.'Ycieczkach objętycb szkolnym 
programem profilaktycznym realizoVt'al1ych przez szkoły, jak również 
alternatywnych form spędzania czasu woJnego bez nałogów dzieci i mlodzieży"3 
OO.()O zl" zastępuje się kworą ,,9 000,00 zł" 

e) po ppkt 4 dodaje się nowe ppkt 5 i 6 w następującym brzmieniu: ,,5) realizacja 

I Zmianę ustawy opubllkowano w OZ.t:. z 201 Sr., poz2244. Dz,U, z 2019r., poz.130 oraz zm. wynik z MP z 
2019L. poz,141 

http:VIlA3.20


rekomendowanych przez PARPA programów profilaktycznych - II 000,00 zł", ,,6) 
organil.acja spotkania świątecznego zakup paczek dla dzieci z rodzin najbardziej 
potrzebujących, w których występuje problem nadużywania alkoholu - 4 080,00 zł" 

5) 	 w pkt V "wsparcie materialne. edukacyjne i lokalowe działalnoSci rueprofesjonalnych 
organizaeji pozarządowych (AA, Klub Abstynenta) .- zakup: materiałów i wyposazenia" 
kwotę,,1 000,00 zł" zastePllie się kwotą"l 798,00 zł" 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

§3 

Uch\l\'uła obowiązuje z dniem podjęcia i podlega 'WYwieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Słubice. 

Przewodu' zący Rady 

SlawomJ7'U11 

I 



UZASADNIENIE 


W miązku z wpływem ponadplanowych środków finansov..ych jak również 

niewykorąstanych w roku poprzednim konieczne było urealnienie planu finansowego który jest 
integralną częścią Gminnego Programu Profi1aktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholo'""''Ych w Gminie Słubice na 2019 rok poprzez 7.awarcie w nim istotnych 
do zrealizowania zadań bądi tez zwiększenia zaplanowanych kwot w zadaniach juz istniejących 
w programie, 

• 

.<ifawomir 

• 




lichw.!. Nr VIII.52.1019 

Rady Gminy Słubice 


z dnia 27 czerwca 2019 r, 


w sprawie: 	 powomnia Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do 
Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu Rejonowego w Gostyninie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 t. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. G. z 2019 r., poz. 5061 oraz art 163 § 2 "stawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (rj. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.') Rada Gminy 
Słubice uchwala, co następuje: 

§I 
1, 	 W celu przeprowadzenia: wyborów ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu 

Rejonowego w Gostyninie powołuje się Zespół do spraw opiniowania kandydatów na 
ławnika. 

'" 	 Zadaniem Zespo~u, o którym mowa w ust 1, jest przedstawienie na sesji Rady Gminy 
Słubice swojej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności "" zakresie spełnienia 
przez nic.h v.'YIDogÓW określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju 

sądów powszechnych. 

§2 

l, 	 W skład Zespołu powołuje się: 

- Annę Urbańską, 

- Stanisława Szymauskiego, 

• 
~ Waldemara Stańczaka, 

- Piotra Ziółkowskiego . 

2. 	 Powołany Zespół dokona wyboru przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu 
zwołanym przez Przewodniczącego Rady, 

3, 	 Obsługę administracyjną j techniczną Zespołu zapewnia Wójt Gminy Słubice. 

4. 	 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§3 

Uc.hwała wchodzi zycie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wladomości 
poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słubice) a takte 
zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.ugslubice.bip.org.pL 

! Zmiany ustawy wynikają? Dz.u, z2019 r., poz. 60 i poz. 125. 

www.ugslubice.bip.org.pL


UZASADNIENIE 

W biez.ącyrn roku upływa kadencja dotychczasowych ławników w związku z tym 
najpói.niej w październiku rada gminy dokonuje wyboru nowych ła\\'l1ików, Termin 
zgłaszania kandydatów na I.v.ników upływa 30 ezerwca br. 

Zgodnie z art l63 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ~ Prawo o ustroju sądów 
powszeehnych (tj. Dz. t:. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) ~ przed przystąpieniem do wyborów rada 
powołuje zespół, który przestawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, 
w szezególności w zakresie spełnienia przez ruch V.'YffiOgÓW określonych w \\"N, ustav,:ie. 

W związku z po....'Yższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

·u"..... y Rady 


