
UCHWAŁA NR XXX/364/21 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/344/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., 
poz. 713 ze zm.) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020r., poz. 2050) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/344/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2021 wprowadza się następującą zmianę: 

1) rozdział III pt. Finansowanie programu otrzymuje brzmienie:" Realizacja przedstawionego "Gminnego 
Programu[...]" będzie finansowana z wpływów uzyskanych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, których przewidziana wysokość na realizację programu w 2021 roku wynosi 199.977,25 zł." 
. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie 

 
 

Irena Wysocka - Przybyłek 
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UZASADNIENIE

Z uwagi na dalsze występowanie w Polsce szeregu obostrzeń, zwłasza w zakresie ograniczenia
prowadzenia działalności gospodarczej w wielu branżach (w tym branży gastronomicznej), regulacje art. 31
zzca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1842ze zm.) o szcególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych możliwe do zastosowania w 2020r. przedłużono również na rok
2021. Dokonano tego ustawą z dnia 21.01.2021 r. o zmianie ustawy o szcególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2021 r., poz. 159), która
zmiany do przywołanego przepisu art. 31 zzca wprowadziła z dniem 26.01.2021 r.

Zwrot kwoty w wysokości 6 343,25 dla przedsiębiorców branży gastronomicznej nie wpłynie
znacząco na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
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