
UCHWAŁA XXXIII/280/2022 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 27 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/260/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ), art. 4 1 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

W załączniku do uchwały Nr XXIX/260/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2022 rok w rozdziale  „ZADANIA” w zakresie zadania nr 3  „Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach 
opiekuńczo-wychowawczych” wyrazy z kwotą „Koszt 53860,24  zł” zastępuje się wyrazami „Koszt 
73763,24 zł”. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 

Uzasadnienie  
Ustawą z 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów 
konsumentów (D. U. poz. 1492 ze zm.) zostały wprowadzone zmiany w ustawie z 26.10.1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (D. u. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.). Od dnia 1.01.2021 r. opłatą 
zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 
Wpływy z opłat w 50% stanowią dochód własny gminy, a w 50 % przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Gminy przeznaczają dochody z opłat na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki 
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Kwota 19 903 zł, o którą zwiększono koszt 
zadania opisanego w § 1 Uchwały  stanowi dochód Gminy Skoroszyce z opłata za napoje  alkoholowe 
w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 
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