
UCHWAŁA NR XXXIV/191/2018
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 19 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  Gminy Gizałki na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz.1875 
z późn. zm.), art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm. ) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 późn. zm.) uchwala  się co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii  dla Gminy Gizałki na rok 2018 dokonuje się zmiany pkt. VI Źródła Finansowania, który 
otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
 Załącznik  

do uchwały nr XXXIV/191/2018  

Rady Gminy Gizałki  

z dnia 19.02.2018 r.  

 

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU: 

 

Zadania ujęte w programie finansowane są z środków budżetu Gminy pochodzących z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane wpływy opłat za korzystanie               

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosą  75 200,00 zł oraz środki 

niewykorzystane z roku 2017  w  kwocie  36 179,00 zł będą ogółem stanowiły wartość 111 379,00 zł                

i pozostaną przeznaczone na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki                                         

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gizałki na rok 2018 

  

      

851 85153 Programy  i warsztaty profilaktyczne w szkołach. 4 000,00   

 

851 

 

85153 

 

RAZEM 

 

4 000,00 

  

      

851 85154 Wynagrodzenia za udział w pracach Komisji ds. PiRPA, 

dyżury w Punkcie Konsultacyjnym  oraz  wynagrodzenia dla 

opiekunów kolonii, półkolonii, ferii zimowych. 

13 500,00   

851 85154 Zorganizowanie imprez okolicznościowych /plenerowych                     

z elementami profilaktyki uzależnień, konkursy, 

przedstawienia/. 

3 000,00   

851 85154 Dofinansowania na działania związane z przeciwdziałaniem                 

z alkoholizmem – świetlica dla młodzieży dojeżdżającej                     

w Pleszewie. 

5 000,00   

851 85154 Zakup materiałów i wyposażenia  /materiały edukacyjno – 

informacyjne/. 

 2 000,00   

851 85154 Składki na ubezpieczenie społeczne 500,00   

851 85154 Organizacja w okresie letnim kolonii i półkolonii  oraz 

wypoczynek w okresie ferii zimowych- zagospodarowanie 

wolnego czasu /zdrowy styl życia bez używek/, pozalekcyjne 

zajęcia sportowe wraz z realizacją programów 

profilaktycznych, wycieczki profilaktyczne. 

67 979,00   

851 85154 Szkolenia członków komisji, sprzedawców oraz programy 

profilaktyczne w szkołach 

8 000,00   

851 85154 Zakup środków żywności /kolonie, półkolonie, ferie zimowe 

oraz imprezy okolicznościowe np. wigilia/. 

5 500,00   

851 85154 Ubezpieczenie uczestników kolonii, wycieczek oraz wyjazdów 

w trakcie ferii zimowych. 

400,00   

851 85154 Podróżne krajowe – delegacje. 1 500,00   

851 85154 RAZEM                      107 379,00    

851  RAZEM  rozdział 85153, 85154 111 379,00   

 



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/191/2018
Rady Gminy Gizałki

z dnia 19 lutego 2018 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na
rok 2018.

W związku ze zwiększeniem środków w budżecie gminy na 2018 rok – na Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 36 179,00 zł
zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w preliminarzu wydatków na 2018 rok. Powyższe środki
finansowe są środkami niewykorzystanymi w roku 2017 na realizację Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki.

Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat
za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 wykorzystywane winny być na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i nie
mogą być przeznaczane na inne cele.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.




