UcHwAŁA NR xLvIIV235/10
RADY GMIIYYŻnr-lzrow
zdnia25 cz€ r wca 2010r.

w sprawiezmiany UchwaĘ Nr XLV211I09 Rady Gminy Że|azków
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego Programu ProfilakĘki i
Rozwiąrywania Problemów A|koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na
terenieGminy Żn|azkówna 2010rok
Na podstawieań.18 ust.2pkt. 15 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegmhnym
jednolity
(ekst
Dz. U. z 2001r.Nr |42, poz. I59|, z piźnlejszymizrnianami) i ań. 4' ust. 1i2
ustawy z dnia 26 paźdnerntka 1982 r' o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu
alkoholizrnowi (ekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473z późmejszymi zmianami) oraz
art.l0 ust. l.3 ustawy za dnia29 |ipca2005 roku o przeciwdziałaniunarkomanii ( tekstjednolity
Dz. U . z 2005roku nr 179,poz' |485 z późniejszymizmianami)
Rada Gminy w felrazkowie uchwa|a, co następuje

$1

W uchwaleNr XLI/2I|109 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie Gminnego
ProgramuProfilaktyki i Rozwią75ru'nnia
Problemów Alkoholowych i PrzeciwdziałaniaNarkomanii
na terenie Gminy Żelafuów, w załącmikl nr 1 - Gminny Program Profrlaktyki i Rozwiąpywania
Problemów Alkoholowych i PrzeciwdziałaniaNarkomanii na terenie Gminy fe|azków na 201Orok
wprowadzasię następującezrniany:
- w załącznikum l w częściIII punkcie l wprowadza się następującezadarriepod nazwą
. lvydatek na zakup inwesĘcyjny z przeznaczetiem na świetlicesocjoterapeutyczną
położoną
w miejscowościBiematki
- w załącznikunr l do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiągywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gmny Żelazków na 2010 rok w części doĘczącej
Srodków finansowych przsmaczonych na realizację Gminnego Progtamu Profilaktyki i
Rozwią,zywaniaProblemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Zelazków na 2010 rok
wprowadzasię nowe rozdziĄ klasyfrkacji budżetowejo następująpejtreści:
$ 6060_ wydatkina zakupyinwestycyjne_ 53 700,00zł.
oraz zrrienia się dotychczasowe:
osobowepracownikow_było72 000,00zt.jest_ 65 000,00zł.
$ 4010 . wynagrodzenie
_ było12 000,00zł'.
_jest 16 000,00zł.
.
$ 41l0 składkina ubezp.społeczne
$ 4120 . składkina funduszpracy_ było 1 900,00zł._ jest 2 900,00zł'.
_jest 61 000,00zł.
bezosobowe
było 25 000,00zł.
$ 4170 . wynagrodzenie
_jest 50 723,00zł.
i wyposazenia.było 40 000,00zł.
$ 4210 . zakupmateriałÓw
.
jest
2000,00zł.
97 510,00zł.
s 4270 zakupusługremontowych_było
_jest
.
pozostałych
4300
40
290,00zł.
zakup
usług
było
500,00zł.
139
$
Zadania będą realizowane Ze środkÓwfinansowych przeznaczonychna realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiryywania ProblemÓw Alkoholowych i Narkomanii na terenie
Gminy Że|azkÓw na 20t0 roku pochodzącychz opłatza korzystaniez zezwolerina sprzedai

s2
Wykonanie uchwałypowierza się WÓjtowi Gminy Że|azkÓw.

s3

Uchwaławchodzi w zycie z dniem podjęcia.

UZASADMENIE
doUCHWAŁY NR ruvllv235l|0
RADYGMINY ŻBuzrÓw
zdniaZl czerwca20lDr.

w sprawie zmiany UchwaĘ Nr XLV211I09 Rady Gminy ik|azków
z llnia 22 grtilnia 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiąz5rrvania Problemów A|koho|orvych i Przeciwdziałania Narkomanii na
terenie Gminy Że|azków na 2010 rolc
W związku z faktem, lż, pieniędzy nie można przentaczyć na inne cele niŹ
profilaktyka zaplanowano ptzeznaczyć kwotę 53.700,00zł'na tydatki na zakup
inwestycyjnyz przeznaczeniemna świetlicesocjoterapeutyczną
połoŹonąw miejscowości
- Biematki ( ustawy z dnia 26 parździemika|982 t. o wychowaniu w trzeźwościi
ptzeciwdzińaniu alkoholizmowi art.4)
W załączniku nr l w części dotyczącej Środków finansowych przeznaczonych la
realizacjęGminnego ProgramuProfilaktyki i Roałiągpłania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii w 2010 roku wprowadza się nowe rozdziĄ klasyfikacji budzetowej o
następuj
ącejtreści:
-wydatki
na zakupy inweĘcyjne - 53 700,00zł.
$6060
oraz zmienia się dotychczasowe:
$ 4010 - wynagrodzenieosobowepracowników_było72 000,00zł.jest- 65 000,00zł.
- było12 000'00zł.-jest ló 000,00zł.
$ 4l l0 - składkina ubezp.społeczne
$4120 .składkinafunduszpracy_ było 1 900'00zł.- jest 2900,00ń.
$ 4170 -wynagrodzeniebezosobowe- było 25000'00zł.-jestól 000,00zł.
$ 4210 - zakupmateriałówi wyposazenia- było 40 000'00zł._ jest 50 723'00zł.
s 4270 - zakup usługremontowych- było 2 000'00zł.- jest 95 5 10'00 zł.
_ jest |39 290,00zł,
$ 4300 - zakupusługpozostĄch - było40 500'00zł.
- Program zawięra harmonogram działań zgodny. z zawartymi w ustawie zadaniarni
własnymi gminy oraz określasposób ich rea|izacji. Program będzie finansowar|y ze
środków pochodzących z oplat za korzystanie z zezwo|efi na sprzedał, napojów
alkoholowych.W nltiązku z powisz',rn zachodzi konieczność
podjęcia uchwĄ.
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