
                                                                

Uchwała Nr  LXI/474/14
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 29 maja  2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/360/13 Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy 
z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu   w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1356 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, 
co następuje:

§  1. W załączniku  do  uchwały   Nr  LIV/360/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki 
z  dnia  28 listopada  2013r.  w sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, wprowadza się następujące 
zmiany:

1) pkt 1 w tabeli preliminarza wydatków otrzymuje brzmienie:

1 Konkurs ofert w zakresie prowadzenia świetlic wychowawczych na 
terenie gminy Trzcianka

41.692,00

2) pkt 3 w tabeli preliminarza wydatków otrzymuje brzmienie:

3 Dofinansowanie  wypoczynku  letniego  i  zimowego  dla  dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – konkurs ofert

18.230,00

3) pkt 5 ppkt d) w tabeli preliminarza wydatków otrzymuje brzmienie:

5 d)  zakup  wyposażenia  (materiały  biurowe,  gry,  filmy 
profilaktyczne)

8.929,00

4) pkt 5 ppkt e) w tabeli preliminarza wydatków otrzymuje brzmienie:

5 e) zakup usług pozostałych (bilety, transport, inne) 9.000,00

5) pkt 11 w tabeli preliminarza wydatków otrzymuje brzmienie:

11 Dotacja na realizację programów profilaktycznych 16.800,00



6) pkt 13 w tabeli preliminarza wydatków otrzymuje brzmienie:

13 Organizacja  szkolenia  dla  sprzedawców  napojów  alkoholowych, 
mającego na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych 
i  przestrzeganie  zakazu  sprzedaży  alkoholu  osobom  poniżej  18. 
roku życia

1.849,00

7) w tabeli preliminarza wydatków dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

15 Wypoczynek  dzieci  i  młodzieży  –  dofinansowanie  wniosków 
złożonych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy

20.000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki  i Kierownikowi 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.



Uzasadnienie

do  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  zmiany 
uchwały Nr LIV/360/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 
2013r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
 

Projekt  uchwały  zakłada  przesunięcia  środków  w  preliminarzu  wydatków, 
w  związku  z  rozstrzygnięciem  konkursów  ofert  na  zadania  z  zakresu 
przeciwdziałania  uzależnieniom  i  patologiom  społecznym  oraz  zrealizowaniem 
szkolenia dla sprzedawców za kwotę niższą niż zaplanowano. Kwotę 13.429,00 zł 
planuje  się  przeznaczyć  na  zwiększenie  wydatków  związanych  z  prowadzeniem 
świetlic  wychowawczych  na  ternach  wsi:  Biała,  Radolin,  Runowo,  Pokrzywno, 
Stobno  i  Siedlisko,  natomiast  kwotę  20.000,00  zł  proponuje  się  przeznaczyć  na 
dofinansowanie  wniosków  składanych  z  własnej  inicjatywy  przez  organizacje 
pozarządowe  na realizację  wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Proponowane  zmiany  w  preliminarzu  wydatków  Gminnego  Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 obrazuje poniższa tabela.

Lp. Przedmiot wydatków Kwota 
zwiększenia

Kwota 
zmniejszenia

1 Konkurs ofert w zakresie prowadzenia 
świetlic  wychowawczych  na  terenie 
gminy Trzcianka

0,00 zł 308,00 zł

2 Dofinansowanie wypoczynku letniego 
i  zimowego dla dzieci i  młodzieży z 
rodzin  z  problemem alkoholowym – 
konkurs ofert

0,00 zł 31.770,00zł

3 Prowadzenie  gminnych  świetlic 
wychowawczych  dla  dzieci  i 
młodzieży  z  rodzin  zagrożonych 
patologią społeczną

d) zakup  wyposażenia  (materiały 
biurowe,  gry,  filmy 
profilaktyczne),

     e) zakup usług pozostałych (bilety,
         transport, inne)

13.429,00zł

6.429,00zł

7.000,00zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 Dotacja  na  realizację  programów 
profilaktycznych

0,00 zł 1.200,00 zł5

5 Organizacja  szkolenia  dla 
sprzedawców napojów alkoholowych, 
mającego  na  celu  ograniczenie 

0,00 zł 151,00 zł



dostępności  napojów alkoholowych i 
przestrzeganie  zakazu  sprzedaży 
alkoholu  osobom  poniżej  18.  roku 
życiażycia

6 Wypoczynek  dzieci  i  młodzieży  – 
dofinansowanie  wniosków złożonych 
przez  organizacje  pozarządowe  w 
trybie pozakonkursowym

20.000,00 zł 0,00 zł

Razem 33.429,00 zł 33.429,00 zł
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