
UCHWAŁA NR RG-XXIV/259/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie  zmiany  Uchwały 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 2020 rok 

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, 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. 1. 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 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 

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

᠆ w dziale IV. Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dodaje 
się pkt 6 o treści "zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby gminnej komisji: niszczarka, laptop, 
drukarka, szafa na dokumenty. 

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 
2020 rok, Cele szczegółowe służące realizacji zadań na rok 2020, Zestawienie Planowanych Wydatków 
wprowadza się następujące zmiany: 

᠆ w dziale 851, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, Łącznie planowane wydatki 
z rozdziałów 85153 i 85154 kwotę "175.500z00 zł." zastępuje się kwotą "264.763,67 zł.". W rozdziale 
85154, w paragrafie 4210 kwotę " 16.500,00 zł." zastępuje się kwotą "31.500,00 zł." i wprowadza się 
punkt 6 o treści "zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby gminnej komisji (niszczarka, laptop 
i drukarka),  wprowadza się paragraf 4270 na kwotę "10.000,00 zł.", w paragrafie 4300 kwotę 
"27.780,00 zł." zastępuje się kwotą "92.043,67" i dodaje się punkt 10 o treści "wykonanie zabudowy 
w punkcie konsultacyjnym w Nowinach oraz szafy na dokumenty gminnej komisji". 

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie 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 konieczne w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w roku 2019

środków na realizację zadań Gminnego Programu, zakupem wyposażenia i sprzętu na potrzeby gminnej

komisji oraz wykonaniem zabudowy w punkcie konsultacyjnym w Nowinach.
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