
UCHWAŁA NR RG-XXI/233/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG-XVII/193/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 
16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. 
poz. 506 ze zmianami), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. "o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zmianami), art. 10 ust. 2, ust. 3 i 4 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005r. "o przeciwdziałaniu narkomanii" (Dz. U. z 2019r. poz. 852 ze zmianami), Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 2 do  Plan Finansowy, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii dla Gminy Sitkówka - Nowiny na rok 2020, Cele szczegółowe 
służące realizacji zadań na rok 2020, Zestawienie Planowanych Wydatków wprowadza się następujące zmiany: 

1. W dziale 851, rozdział 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", w paragrafie 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe kwotę " 28.740,00" zastępuje się kwotą "43.620,00", w pkt 1 kwotę "14.400,00" zastępuje się 
kwotą "25.920,00", pkt 5 otrzymuje brzmienie: "umowa z certyfikowanym psychologiem biegłym: usługa 
badania + opinia kwota 4.800,00"; w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych kwotę "42.660,00" zastępuje się 
kwotą "27.789,00", w pkt 2 paragrafu kwotę "9.600,00" zastępuje się kwotą "4.800,00", skreśla się pkt 3 tego 
paragrafu, pkt 4 otrzymuje brzmienie: zakup programów profilaktycznych w tym programu profilaktyki 
"Archipelag Skarbów" dla uczniów klas I-II liceum oraz klas VIII szkół podstawowych - kwota 9.000,00", 
w pkt 6 kwotę "6.160,00" zastępuje się kwotą "4.600,00". 

2. w dziale 851, rozdział 85153 - "Zwalczanie narkomanii" w paragrafie 4300, pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
zakup usługi - program profilaktyczny "Archipelag Skarbów". 

§ 2. W załączniku Nr 1 do Gminnego Programu, Plan Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii realizowanych w roku 
2020 wprowadza się następujące zmiany: 

1. w dziale III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w szczególności dla 
dzieci i młodzieży skreśla się pkt 5 tego działu. 
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UZASADNIENIE

Zmiany do Gminnego Programu spowodowane są koniecznością wprowadzenia zmian w paragrafach

klasyfikacji budżetowej, a dotyczą rozliczania zawartych ze specjalistami umów zlecenia. Na wniosek

dyrektorów szkół wprowadzono również do Gminnego Programu na 2020 rok realizację programu

profilaktycznego "Archipelag Skarbów" dla klas I i II liceum oraz klas VIII gminnych szkół podstawowych.
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