
Uchwała  Nr 455/2014

Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca  Uchwałę  Nr 342/2013 Rady Miejskiej  w Jastrowiu z  dnia  19 grudnia 2013r.
 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Na  podstawie  art.4¹  ust.2  ustawy  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu
w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz.  U. z 2012r.  poz.1356;  z 2013r.  poz.
1563) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2012r. poz. 124) 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje :

§  1. W  „Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  2014  rok”,  stanowiącym  załącznik  
do uchwały Nr 342/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok - wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli Nr 1, w rubryce „Koszt zadań”: 

kwotę „20.000zł.” zastępuje kwotą „30.000zł.”.

2) w tabeli Nr 2, w rubryce „Koszt zadań”:

kwotę „90.000zł.” zastępuje kwotą „70.000zł.”.

3) w tabeli Nr 3, w rubryce „Koszt zadań”:  

kwotę „20.000zł.” zastępuje kwotą „25.000zł.”,

4) w tabeli Nr 4, w rubryce „Koszt zadań”:

- kwotę „45.000zł.” zastępuje kwotą „75.000zł.”.

5) w tabeli Nr 5, w rubryce „Koszt zadań”:

- kwotę „10.000zł.” zastępuje kwotą „18.300zł.”.

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do uchwały Nr 455/2014

Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 28 sierpnia 2014r.

zmieniającej  uchwałę Nr 342/2013 Rady Miejskiej  w Jastrowiu z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

W związku z:

  niewydatkowaniem  w  2013r.  środków  finansowych  w  wysokości  13.300zł.
przeznaczonych  na  realizację  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii
na2013r.,

 planowanymi  większymi  wpływami  w 2014r.  z  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  
na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o kwotę 20.000zł.

 analizą  zaangażowania  zadaniowo-finansowego  Gminnego  Programu  Profilaktyki  
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  
w pierwszym półroczu 2014r.

zachodzi potrzeba dokonania stosownych zmian poprzez:

 zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 33.300zł., 

 dostosowanie poszczególnych kosztów zadań stosowanie do realnego zaangażowania 
i planowanego wykonania.

Zgodnie  z  przepisami  środki  pozyskane  z  opłat  za  zezwolenia  na  sprzedaż  i  podawanie
napojów alkoholowych nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Podjęcie  przez  Radę  Miejską  uchwały  w  proponowanym  kształcie  znajduje  pełne
uzasadnienie.


