Uchwala Nr Vll29l2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/483l2018 w sprawie przyjęcia „Miejskiego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok"

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity › Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami)
wzwiązku Z art. 41 ust, 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
wtrzeźwości i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tekst jednolity — Dz.U.2201Broku
poz. 2137).

Rada Miejska Będzina
uchwala:
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Przyjąć zalącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/483/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok", w brzmieniu stanowiącym zalącznik do niniejszej uchwały.
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Wykonanie uchwala powierza się Prezydentowi Miasta Będzina,

gs
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZYDENT MIASTA

Anna Dr

fk"

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi gmina zobowiązana jest do corocznego
przyjmowania
Miejskiego
Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Przyjęcie programu w nowej wersji z rozszerzonym katalogiem zadań wynika
i

i

sugestii.
zgłaszanych przez realizatorów programu uwag
wpływających na skuteczniejsze podejmowanie dzialań, szczególnie w obszarze
monitorowania występującego zjawiska uzależnień wśród mieszkańców miasta.
Ponadto został wprowadzony punkt dotyczący zadań
kompetencji Komisji,
w którym zostala ujęta zmiana dotycząca sposobu wynagradzania jej członków.
Na podstawie zapisów uchwały Nr LIV/958/201O Rady Miejskiej Będzina z dnia
28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą dzialalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
Prezydent Miasta Będzina wydal Zarządzenie Nr 0050142019 2 dnia 15 stycznia 2019
roku w sprawie konsultacji z Będzińska Radą Dzralalnosci Pożytku Publicznego projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały LVlI/483/2018 w sprawie przyjęcia „Miejskiego
Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok". Będzińska
Rada Działalności Pożytku Publicznego w dniu 30 stycznia 2019 roku wyraziła pozytywną
opinię o powyższym projekcie uchwały.
W związku z powyższym przyjecie powyższej uchwaly jest zasadne,
z bieżącej ewaluacji
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