
UCHWAŁA NR RG-XXIII/243/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 27 kwietnia 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 2020r. 
poz. 713), 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 
Sitkówka - Nowiny uchwala, co następuje: 

§ 1. 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 I. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu 
i ich rodzin, 1. Bieżąca działalność punktu konsultacyjnego w pkt 1b) kwota "14 400 zł." zastępuje się kwotą 
"10.168 zł.", pkt e) otrzymuje brzmienie: "zakup ulotek, czasopism, literatury oraz środków czystości". 
Wprowadza się punkt f, który otrzymuje brzmienie: "wynagrodzenie dla pracownika, sprzątającego punkt 
konsultacyjny kwota 4.232 zł.". 

§ 2. W załączniku Nr 2 do Gminnego Programu, Plan Finansowy Gminnego Programu 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 brzmienie: 

1. W dziale 851, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe, w pkt 1 kwotę "14 400 zł." zastępuje się kwotą "10.168 zł." oraz dodaje się pkt 5 o brzmieniu: 
"umowa zlecenie - sprzątanie punktu konsultacyjnego kwota 4.232 zł."; w paragrafie 4210 pkt 1 otrzymuje 
brzmienie: "zakup ulotek, czasopism, literatury i środków czystości do punktu konsultacyjnego". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Zwalczania Narkomanii są niezbędne, w związku z koniecznością zakupu środków czystości do punktu

konsultacyjnego oraz zatrudnienia osoby sprzątającej.
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