
UCHWAŁA NR XXXI/309/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Wołczyn na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., 
poz. 713 z póź. zm.) i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 
2020, poz. 2050 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/248/2020 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn na 2021 rok, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/309/2021 

Rady Miejskiej w Wołczynie 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

Preliminarz wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 
pochodzą z przewidzianych w budżecie gminy Wołczyn na rok 2021 wpływów z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez właścicieli wszystkich punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych oraz opłat za zezwolenia jednorazowe. 

Dział 851 – Rozdział 851513 Zwalczanie narkomanii 

I.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci 
i młodzieży. 

1. Działalność informacyjno - edukacyjna - 3 457,80 zł. 

2. Wsparcie Centrum Psychoedukacji przy Zespole Szkół w Wołczynie - 7 800,00 zł.
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