
UCHWAŁA Nr L11/293/18 
Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 8 listopada 2018r. 

zmieniająca uchwałę  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Baćkowice na 2018r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018r. poz. 994 ze zm.), oraz art.41  ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2018r., poz. 1030 ze zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

§1 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/211/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 
2017r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baćkowice na 2018r. zmienionej 
uchwałą  Nr XLIII/245/2018 z dnia 26 marca 2018r. otrzymuje brzmienie: 

„Dochody i wydatki na realizację  zadań  określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Baćkowice na 2018r." 

Plan : 56.252,66z1 w tym: 
- 52.252,66 zł- przeciwdziałanie alkoholizmowi 
- 4.000,00 zł  — przeciwdziałanie narkomanii 

Lp. Zadanie Planowana kwota 

wydatkowania 

 Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin 
zagrożonych patologią  

1.400,00z1 

 Szkolne programy profilaktyczne dla dzieci i 
młodzieży ze wskazaniem pozytywnych wzorców 
osobowych 

19.500,00z1 

 Opłaty biegłych w przedmiocie uzależnienia oraz 
wnioski o leczenie odwykowe 

823,64z1. 

 Działalność  Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego 1.000,00zł  
dis uzależnień  i profilaktyki 

 Wynagrodzenia dla Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

10.150,00z1 



 Realizacja zadań  z zakresu Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii 

4.000,00z1 

 Inne zadania z zakresu profilaktyki wynikłe w 
2018r. 

13.751,03z1. 

 Szkolenie członków komisji 630,00z1 

 Tworzenie warunków do ograniczania dostępności 
i spożywania alkoholu adresowana do dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych 

4.997,99z1 

Razem: 56.252,66z1 

*2 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Baćkowice. 

§3  

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

RADCA  PRAWNYR --- i 
aws 

mgr Zdzistazz, All•dziela 



Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/293/18 
Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 8 listopada 2018 

zmieniającej uchwałę  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Baćkowice na 2018r. 

Dokonano następujących przesunięć  i zmniejszeń  planowanej kwoty wydatkowania: 

W zadaniu nr 1 zmniejszono wydatek o 1.600,00 zł.; kwotę  przeniesiono do zadania nr 7. 
Przesunięcie jest konieczne ze względu na niewykorzystanie zaplanowanej kwoty w zadaniu nr 1. 

W zadaniu nr 3 zmniejszono wydatek o 976,36z1.; kwotę  przeniesiono do zadania nr 7. 
Przesunięcie jest konieczne ze względu na niewykorzystanie zaplanowanej kwoty w zadaniu nr 3. 

W zadaniu nr 8 zmniejszono wydatek o 370,00z1.; kwotę  przeniesiono do zadania nr 7 (20,00zł) 
oraz do zadania nr 5 (350,00z1). Przesunięcie jest konieczne ze względu na niewykorzystanie 
zaplanowanej kwoty w zadaniu nr 8. 

W zadaniu nr 9 zmniejszono wydatek o 2,01zł.; kwotę  przeniesiono do zadania nr 7. Przesunięcie 
jest konieczne ze względu na niewykorzystanie zaplanowanej kwoty w zadaniu nr 9. 
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