
UCHWAŁA NR III/22/18
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/347/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. , 
poz. 994 ze zm.) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz.1030 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/347/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale II ust. 1otrzymuje brzmienie: "1. Realizacja przedstawionego "Gminnego Programu [...] będzie 
finansowana z wpływów uzyskanych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, których 
przewidziana wysokość na realizację programu w 2018 roku wynosi 164.762 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka-Przybyłek
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UZASADNIENIE

Przedkładany projekt uchwały zakłada zwiększenie środkow finansowych na realizacje zadań w ramach

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii dla Miasta i Gminy na rok 2018.

Środki finansowe pozwalające na zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 18.856 zł pochodzą z

ponadplanowych dochodów z tytułu wniesionych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych.

W związku z powyższym przedstawiam niniejszy projekt Uchwały.
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