
UCHWAŁA NR RG - XXXII / 378 / 17 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr RG-XXV/307/16 rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 

poz. 446), art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. „o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 ), art. 10 ust. 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

„o przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U. z 2017r. poz. 783) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do Gminnego Programu - Plan Finansowy do realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii dla Gminy Sitkówka - Nowiny 

na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w dziale 85154, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w zapisie " Dotacja celowa dla GOK 

"Perła" na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu" kwotę 38.000,00 zastępuje się kwotą 48.000,00. 

paragraf 4300 Zakup usług pozostałych punkt 7., otrzymuje nowe brzmienie: "Dofinannsowanie obozu 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (obóz sportowo-profilaktyczny)" - kwota 5.000,00. W końcowym zapisie 

załącznika "Łącznie planowane wydatki z rozdziałów 85153 i 85154" kwotę 125.910,00 zastepuje się kwotą 

149.000,00.

§ 2. W załączniku Nr 1 do Gminnego Programu - Plan Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii realizowanych w roku 2017, wprowadza 

się następujące zmiany:

1. W dziale III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w punkcie 1. Bieżąca działalność Punktu Środowiskowego w Nowinach dla dzieci i młodziezy 

w ramach profilaktyki drugorzedowej, dodaje się podpunkt f) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci 

i młodzieży (obóz wypoczynkowo - profilaktyczny) - kwota 10.000,00. W tym samym dziale, punkt 3 otrzymuje 

brzmienie: "Dofinansowanie obozu Młodzieżowych Druzyn Pożarniczych (obóz sportowo-profilaktyczny)" - 

kwota 5.000,00.

2. W dziale IV. Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w punkcie 

5. Pozostałe wydatki wynikające z realizacji Gminnego Programu w ciągu roku, w tym: zakup materiałów do 

udziału w kampaniach społecznych, zakup alkomatu na potrzeby Posterunku Policji w Nowinach, zakup innych 

materiałów niezbędnych do realizacji zadań edukacyjno-profilaktycznych Gminnego Programu, kwotę 4.000,00 

zastepuje się kwotą 17.090,00.

§ 3. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanaie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2017r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Zofia Duchniak
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