
UCHWAŁA NR RG - VIII / 69 / 19
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG - V/36/18 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Zwalczania narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. 

poz. 506) oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. "o wychowaniu w  trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ze zmianami), art. 10 ust. 2, ust. 3 i 4 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005r. "o przeciwdziałaniu narkomanii" (Dz. U. z 2018r. poz. 1030 ze zmianami) Rada Gminy 

uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Gminnego Programu - Plan Finansowy - Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii dla Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 

2019 - Cele szczegółowe służące realizacji zadań na rok 2019 Zestawienie Planowanych Wydatków, 

wprowadza się następujące zmiany:

1. w dziale 851, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, Łącznie planowane wydatki 

z rozdziałów 85153 i 85154 kwotę "110.000 zł." zastąpić kwotą "175.000 zł.". W paragrafie 4300 tego samego 

działu - Zakup usług pozostałych kwotę "36.040,00 zł." zastępuje się kwotą "101.040,00 zł."; dodaje się punkt 

11. Realizacja gminnej akcji "Bezpieczne i aktywne wakacje" - profilaktyka bezpiecznych zachowań nad wodą: 

pierwsza pomoc, wakacje bez używek - kwota 8.500,00 zł. brutto, punkt 12. Organizacja warsztatów 

szkoleniowych dla samorządowców pn. "Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki" - kwota 3.200 zł. W punkcie 

3 tego paragrafu - wynagrodzenie terapeuty, dyżurującego w Punkcie konsultacyjnym kwotę "3.840 zł." 

zastępuje się kwotą 6.480,00 zł.". W punkcie 7 - inne zadania wynikające z realizacji gminnego programu 

kwotę " 4.840,00 zł." zastępuje się kwotą "55.000,00 zł.".

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

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii, realizowanych w 2019 roku, 

wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale I. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu 

i ich rodzin w punkcie 1a) wynagrodzenie dla terapeuty - dyżury w punkcie konsultacyjnym kwotę "3.840 zł." 

zastępuje się kwotą "6.480 zł.".

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

dzieci i młodzieży, wprowadza się punkt 7. Realizacja gminnej akcji "Bezpieczne i aktywne wakacje" - 

profilaktyka bezpiecznych zachowań nad wodą: pierwsza pomoc, wakacje bez używek - kwota 8.500,00 zł.

3. W dziale IV. Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wprowadza się punkt 8. Organizacja warsztatów szkoleniowych dla samorządowców pn. "Siedem dźwigni 

skutecznej profilaktyki" - kwota 3.200 zł. W punkcie 7. Pozostałe wydatki wynikające z realizacji Gminnego 

Programu w ciągu roku,  w tym: zakup materiałów do udziału w kampaniach społecznych, zakup innych 

materiałów niezbędnych do realizacji zadań edukacyjno - profilaktycznych Gminnego programu profilaktyki 

takich jak: zakup art. spożywczych, nagród i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprez 

i innych spotkań profilaktycznych oraz do bieżącej realizacji działań profilaktycznych, objętych Gminnym 

Programem kwotę "7.340 zł." zastępuje się kwotą "58.000,00 zł.".

§ 3. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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