
Uchwała Rady Gminy 
Słubice Nr XIV.101.2020 

z dnia 16 czerwca 2020 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII.84.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2020 rok. 

Na podstawie art. 1 i art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz.2277 ze zm. 1) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
narkomanii (tj. Dz. U . z 2019r., poz.852 ze zm. 2) w związku z art. 18 ust. 2 pktl5 oraz art. 58 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz.713, 
Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje: 

§1 

W rozdziale V I - „PLAN FINANSOWY" załącznika nr 1 do Uchwały Nr XII.84.2019 Rady 
Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

1) kwotę planu finansowego „37 650,00 zł" zastępuje się kwotą „45 641,00 zł" oraz 

2) w pkt I I I „Działalność profilaktyczna i edukacyjna skierowana do wszystkich 
mieszkańców gminy" kwotę „9 330,00 zł" zastępuje się kwotą „17 321,00 zł" a 
ponadto: 
a) w ppkt 2 „finansowanie programów profilaktycznych kampanii wyjazdów imprez 

artystycznych z programami profilaktyczno - edukacyjnymi, przeznaczonymi dla 
dzieci i dorosłych" kwotę „1 530,00 zł" zastępuje się kwotą „4 021,00 zł" 

b) w ppkt 3 „Dofinansowanie „Dnia Dziecka" kwotę „4 500,00 zł" zastępuje się kwotą 
„8 000,00 zł" 

c) w ppkt 4 „Współfinansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, 
zajęciach sportowych (zakup nagród), zabawach, wycieczkach objętych szkolnym 
programem profilaktycznym realizowanych przez szkoły, jak również 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów dzieci i młodzieży." 
kwotę „2 000,00 zł' zastępuje się kwotą „4 000,00 zł" 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

§ 3 

1 Zmianę ustawy opublikowano w Dz.U. z2019r., poz. 1818 orazzm. wynik. z M P z2020r., poz. 164 
2 Zmianę ustawy opublikowano w Dz.U. z 2019r., poz.1818 
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ł 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Słubice. 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Rady Gminy Słubice 

Nr XIV.101.2020 
z dnia 16 czerwca 2020 roku. 

W związku z wpływem ponadplanowych środków finansowych z tytułu 
wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zasadnym jest 
zwiększenie planów wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

Rady 

Łn Janusz^ 
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