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1) poza miejscem sprzedaży

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przez Burmistrza Nysy
w okresie od 01.01 -18.09.2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Nysa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 41 ust. 2 i 5 i art. 182 ustawy z dnia 26 października

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r.
poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310, 650 i 1669), w związku art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia

U września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z2018r. poz. 1492) oraz rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 (Dz. U.

poz. 1492), Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profdaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Nysa na rok 2019, zwany dalej Programem, będący częścią Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Nysa lata 2016- 2023 przyjętej uchwałą nr XXVIII/442/16 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 grudnia 2016 r., uwzględniający cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 - 2020.

2. Diagnoza w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy

Nysa

1. Rynek napojów alkoholowych na terenie Gminy Nysa.

l)Rada Miejska w Nysie, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania i potrzebę dostosowania liczby
wydawanych zezwoleń oraz usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów
alkoholowych do potrzeb wynikających ze zdiagnozowanych problemów alkoholowych, uregulowała
przedmiotową kwestię w uchwałach podejmowanych na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto, mając na uwadze zachowanie

bezpieczeństwa nad wodą, jak i bezpieczeństwo i porządek publiczny, zasadnym jest ograniczenie
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Kąpieliska Miejskiego, plaż Jeziora Nyskiego,
na Krytej Pływalni oraz w halach sportowych i na stadionach;

2) liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, według stanu na dzień 18 września 2018 r.
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(źródło: sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń MRPiPS - 03).

3.Działania zrealizowane w2018r. w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej

i rehabilitacyjnej  dla mieszkańców Gminy Nysa uzależnionych od alkoholu, doznających przemocy:
1) prowadzenie zajęć terapeutycznych i pozaterapeutycznych dla młodzieży uzależnionej  i zagrożonej
uzależnieniami, w ramach projektu pt.  „Uwierzyć w siebie -  wsparcie młodzieży uzależnionej   lub

współuzależnionej". Projekt skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Nysa, w wieku od 10 do 18 lat
uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami od alkoholu oraz doznającej przemocy. Zajęcia terapeutyczne
i pozaterapeutyczne realizowano od kwietnia do listopada 2018 r„ w wymiarze 3 razy w tygodniu po
3 godziny. Zajęcia prowadzone przez terapeutę uzależnień, socjoterapeutę, terapeutę behawioralnego,

psychologa;

2) prowadzenie programów terapii dla osób uzależnionych, wspóluzaieżnionych, w tym pracy
terapeutycznej z rodziną w ramach projektu pt. „Uwierzyć w siebie - wsparcie dorosłych uzależnionych

lub wspóluzaieżnionych". Działania z zakresu terapii uzależnień, socjoterapii/proftlaktyki
środowiskowej, terapii psychologicznej, mediacji, terapii pedagogicznej, terapii behawioralnej
skierowane do 290 osób dorosłych, mieszkańców Gminy Nysa. W okresie realizacji zadania tj. od
kwietnia do listopada 2018 r. przewidziano 96 trzygodzinnych konsultacji, łącznie 288 godzin. Cel
projektu to ograniczenie picia alkoholu i nadużywania środków psychoaktywnych przez osoby dorosłe,
ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych członków rodziny i rozwojowych
dzieci, ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie.

4.Działania realizowane w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1)działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie w I półroczu 2018 r.:
przeprowadzono 62 rozmowy interwencyjno - motywujące z osobami nadużywającymi alkoholu,

opiniowano lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzono  1 kontrolę
przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Komisja

wystąpiła do Sądu Rejonowego w Nysie o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wobec
40 osób, poniesiono opłaty związane z opłaceniem zaliczek na poczet biegłych sądowych w sprawach

0zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wraz z opłatami sądowymi do wniosków;

2)w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Nysie realizowano projekt pt.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i marginalizacji osób bezdomnych przebywających w Noclegowni i Ogrzewalni dla Osób
Bezdomnych  w Nysie",  skierowany  do  20 osób  bezdomnych przebywających w Noclegowni
1Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Nysie;

3)w ramach działań skierowanych do rodzin z problemem uzależnień i przemocy, zrealizowano projekty:

a)„Poradnictwo rodzinne dla mieszkańców Gminy Nysa", w ramach którego w okresie od maja do

listopada 2018 r. przewidziano do realizacji 90 godzin wsparcia psychologicznego/terpeutycznego dla
osób i rodzin uzależnionych, wspóluzaieżnionych i doznających przemocy;

b)„Kompleksowe wsparcie rodzin z problemami uzależnień i przemocy, doświadczających trudności
wychowawczych ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby
nieslyszące".  Celem projektu jest   wsparcie  rodzin  z problemem uzależnień i przemocy,

ukierunkowane głównie na rodziny, w których występują osoby nieslyszące. W ramach projektu,
w okresie od października do listopada 2018 r. przewidziano 32 godziny warsztatów terapeutycznych.

5.Działania zrealizowane w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej
rozwiązywania problemów uzależnień i ich przeciwdziałania, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym

prowadzenie  pozalekcyjnych zajęć,  a także  działań na  rzecz dożywiania dzieci  uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, które realizowało

11 podmiotów. Z działalności profilaktycznej i edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży wzięto udział
łącznie 1577 osób:

1) realizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży będących integralnym
elementem programu profilaktycznego, prowadzenie zajęć opiekuńczo — wychowawczych dla dzieci
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z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym, w tym doposażenie miejsc

prowadzenia zajęć i dożywianie uczestników;

2)organizacja półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia jako alternatywy
dla uzależnień;

3)organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia jako alternatywy dla
uzależnień;

4)organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami z zagadnień profilaktyki
uzależnień.

6.Działania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nysie w zakresie wsparcia dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym:

1)projekt pt. „Uczymy się bezpiecznie żyć" skierowany do podopiecznych świetlicy środowiskowej
z programem zajęć socjoterapeutycznych działającej w Ośrodku. W ramach projektu, w okresie od marca
do grudnia 2018r„ 30 dzieci i młodzieży uczestniczy w zajęciach świetlicy środowiskowej z programem
socjoterapeutycznym, w tym są objęci dożywianiem;

2)projekt pt. „Organizacja wypoczynku z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
będącego uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi". W wypoczynku wzięło udział 20 uczestników —
dzieci i młodzieży, w wieku od 7- 16 lat pochodzących z rodzin korzystających z pomocy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nysie.

7.Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży będących integralnym
elementem programu profilaktycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych i promujące zdrowy
styl życia wynikające z programów profilaktycznych szkół oraz organizacja międzyszkolnych konkursów
promujących wśród uczniów i ich rodzin zdrowy styl życia, przez gminne placówki oświatowe. Działania
prowadzone byty w 8 jednostkach i objęły łącznie 250 uczniów.

8.Działania profilaktyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej „Zachowaj
Trzeźwy Umysł", w której uczestniczyło 7 placówek oświatowych, łącznie 3052 uczniów.

9.Organizacja szkoleń pt. "Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne - co trzeba wiedzieć, jak
przeciwdziałać" oraz  z zakresu zdrowotnych i społecznych aspektów uzależnienia  od alkoholu oraz

uzależnień od nowych technologii, w celu podniesienia kompetencji   związanych z uzależnieniami,
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i w zakresie działań profilaktycznych oraz w celu podnoszenia

kompetencji przedstawicieli instytucji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających
zużywania alkoholu, w tym w zakresie  przeciwdziałania przemocy.  W szkoleniach  uczestniczyli

przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni, dyrektorzy,
nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy służby więziennej, instytucji opiekuńczo - wychowawczych,
policjanci, kuratorzy sądowi, pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań w zakresie przeciwdziałania

alkoholizmowi, łącznie 212 osób.

10.Działania wspierająco - aktywizacyjne realizowane w Centrum Integracji Społecznej w Nysie dla
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2018 r.  w okresie od stycznia do września w CIS
uczestniczyło 70 osób, w tym 13 osób uzależnionych - pisemne poświadczenie z lecznictw odwykowych lub

poświadczenie pracownika socjalnego OPS w Nysie oraz 34 osoby posiadające problem alkoholowy,
nieuczestniczących w programach lecznictwa odwykowego. Spośród uczestników CIS na dzień dzisiejszy

39 osób uczestniczy w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, natomiast 5 osób podjęło pracę.
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11. Dane określone w ust. 2-10 wskazują na to, że poprzez prowadzone działania osiągnięto cele ujęte
w Programie na rok 2018. Realizacja zadań Programu przyczyniła się w szczególności do promowania

zdrowego stylu życia, rozbudzania wśród młodzieży od najmłodszych lat zainteresowania różnymi formami
aktywności, jako alternatywny dla uzależnień, a także kształtowania nawyków prozdrowotnych. Realizacja

działań przyczyniła się również do wspierania zatrudnienia socjalnego i aktywizacji osób wykluczonych
społecznie, w szczególności z powodu uzależnień, występowania przemocy w rodzinie i innych problemów

społecznych, a także do zapobiegania powstawania nowych problemów alkoholowych oraz innych zjawisk
patologicznych, w tym eskalacji przemocy. W celu zwiększenia skuteczności prowadzonych przedsięwzięć,

wskazanym jest zintensyfikowanie działań w zakresie: edukacji zdrowotnej, szkolenia kadr, profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej, wskazującej, jak i redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacji, reintegracji)
zdrowotnej, społecznej i zawodowej.

3. Cele Programu

1.Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dostosowany jest do specyfiki problemów występujących w Gminie Nysa i uwzględnia lokalne możliwości
jego realizacji. Działania wynikające z Programu mają charakter długofalowy i stanowią kontynuację
wcześniej podejmowanych Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy Nysa, co w dużym stopniu warunkuje ich większą skuteczność. Ze względu na powyższe
przyjęto,  że  zadaniem Programu jest  prowadzenie szeroko rozumianych działań profilaktycznych,

ograniczanie problemów wynikających z nadużywania alkoholu, uzależnienia od alkoholu i narkotyków,
stosowania przemocy w rodzinie, jak również przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, wykluczeniu

społecznemu oraz wspomaganie reintegracji społecznej i zawodowej. W Programie zawarte są działania
zgodne zarówno z kierunkami zawartymi w ustawie  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi, ustawie o zdrowiu publicznym, jak i celami i zadaniami określonymi w Narodowym
Programie Zdrowia na lata 2016 - 2020.

2.Podstawowym założeniem Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

oraz promocja zdrowego stylu życia, poprzez rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży od najmłodszych lat
zainteresowania różnymi formami aktywności: artystycznej, sportowej i naukowej jako alternatywy wobec
uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy oraz innych
zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych.

3.Program zakłada promowanie aktywnego wypoczynku połączonego z warsztatami z zagadnień

profilaktyki uzależnień oraz promującego zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień, stanowiącego
uzupełnienie całorocznej pracy profilaktyczno - edukacyjnej.

4.Program ma również charakter edukacyjno - korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno -

wspomagający dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

5.Program zakłada wspieranie zatrudnienia socjalnego i aktywizację osób wykluczonych społecznie,
w szczególności  z powodu uzależnień,  występowania  przemocy  w rodzinie  i innych  problemów
społecznych.

4. Ustala się następujące szczegółowe zadania Programu i planowane do realizacji działania,
wraz z określeniem kwot przeznaczonych na ich finansowanie:

1)zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców Gminy Nysa
uzależnionych od alkoholu, doznających przemocy, poprzez następujące działania:

a)prowadzenie zajęć terapeutycznych i pozaterapeutycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej
i zagrożonej uzależnieniami, w tym zajęcia edukacyjno - terapeutyczne dla rodziców/opiekunów oraz
praca terapeutyczna z całą rodziną 25.000,00 zł,

b)prowadzenie programów terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych, w tym pracy

terapeutycznej z rodziną 25.000,00 zł,

c)prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin 8.000,00 zł;

2)udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez następujące działania:

a) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 67.240,00 zł,
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b)prowadzenie działań skierowanych do rodzin z problemem uzależnień i przemocy 25.000,00 zl,

c)realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży poprzez
zatrudnienie animatorów podwórkowych i pedagogów ulicy 10.000,00 zl;

3)prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień i ich przeciwdziałania, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących   w pozalekcyjnych   programach   opiekuńczo    -   wychowawczych

i socjoterapeutycznych, poprzez następujące działania:

a)prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć dla dzieci  i młodzieży, w tym będących
integralnym elementem wybranych programów profilaktycznych 165.000,00 zl,

b)realizacja pozalekcyjnych zajęć  sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia
wynikających z programów profilaktycznych szkól 30.000,00 zl,

d)prowadzenie  zajęć  opiekuńczo  - wychowawczych  dla  dzieci  z rodzin  dysfunkcyjnych,
w szczególności  z problemem alkoholowym, w tym doposażenie  miejsc  prowadzenia zajęć

i dożywianie uczestników 80.000,00 zł,

e)prowadzenie działalności świetlicy środowiskowej z programem zajęć socjoterapeutycznych, dla
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym, w tym
doposażenie pomieszczeń i dożywianie wychowanków świetlicy 20.000,00 zł,

g) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami z zagadnień profilaktyki
uzależnień, w tym półkolonii dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia jako alternatywy
dla uzależnień 250.000,00 zl,

h) organizowanie i udział w kampaniach informacyjnych, akcjach edukacyjnych dotyczących promocji
zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy 9.760,00 zl,

i) organizowanie i udział w szkoleniach, kursach i warsztatach służących podniesieniu kompetencji
w zakresie zagadnień związanych z uzależnieniami, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

i w zakresie działań profilaktycznych 5.000,00 zl;

4)wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  rozwiązywaniu
problemów alkoholowych, poprzez następujące działania:

a)współpraca z ruchami, społecznościami i organizacjami abstynenckimi,

b)współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie w udzielaniu pomocy materialnej, prawnej
oraz pomocy z zakresu pracy socjalnej dla rodzin z problemem alkoholowym;

5)podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13' i 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

6)wspieranie zatrudnienia socjalnego i aktywizacja osób wykluczonych społecznie, w szczególności
z powodu uzależnień, występowania przemocy w rodzinie i innych problemów społecznych,

poprzez następujące działania:

a)działalność samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji   Społecznej   w Nysie
300.000,00 zł,

b)wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób
wykluczonych 50.000,00 zł.

5. Ustala się następujące zasady finansowania Programu:

1) program finansowany jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych. W roku 2019 na realizację Programu wraz z działaniami spójnymi
przewidzianymi do realizacji w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się kwotę
w wysokości 1.100.000,00 zl, z czego 30.000,00 zł na zadania ujęte wyłącznie w „Gminnym Programie

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nysa na lata 2017 - 2021",
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2) członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie (powołani
Zarządzeniem Burmistrza Nysy) za udział w posiedzeniu otrzymują wynagrodzenie w wysokości
155,00 zł za posiedzenie, przy czym Przewodniczący Komisji otrzymuje dodatek z tytułu pełnionej
funkcji w wysokości 50,00 zł miesięcznie. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie, na podstawie
protokołów z posiedzeń Komisji i list obecności wraz z przekazanymi i zatwierdzanymi przez
Przewodniczącego Komisji sprawozdaniami z miesięcznej pracy członka Komisji, sporządzonymi dla
każdego członka Komisji odrębnie.

6. Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych będzie następowała poprzez:

1)działalność Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie oraz innych wydziałów
Urzędu;

2)powierzanie zadań jednostkom budżetowym Gminy Nysa w drodze zmiany dysponenta środków
budżetowych;

3)zakup usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych;

4)zlecanie realizacji zadań podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze

konkursów ogłoszonych na podstawie obowiązujących przepisów.

7. Monitoring i ewaluacja

1.Program podlega rocznej   ewaluacji   poprzez przedstawienie  sprawozdania z realizacji   zadań

wynikających z Programu merytorycznej Komisji Rady Miejskiej w Nysie, w terminie nie późniejszym niż
do dnia 30 kwietnia 2020 r.

2.Przy opracowywaniu sprawozdania z realizacji Programu zostaną zastosowane następujące wskaźniki:

1)liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia finansowego,

2)liczba szkół realizujących działania wynikające z Programu, w tym liczba uczniów uczestniczących
w działaniach prowadzonych przez szkoły,

3)liczba osób korzystających z poszczególnych działań Programu,

4)w zakresie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie:

a)ilość posiedzeń Komisji,

b)liczba rozmów interwencyjno - motywujących przeprowadzonych przez Komisję,

c)liczba zaopiniowanych przez Komisję wniosków o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,

d)liczba przeprowadzonych kontroli lokali sprzedających napoje alkoholowe,

e)ilość wniosków, z którymi Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego w Nysie o zobowiązanie
do podjęcia leczenia odwykowego.

8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie przy
ul. Kolejowej 15, na stronie internetowej Urzędu: www.um.nysa.pl oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej.



Paweł Nakonieczny

PRZEWODNICZĄCY
RADY
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10. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


