
Uchwala ~ady Gminy 

Slubice Nr FI.196.2021 


z dnia 25 listopada 2021 roku 


w spraWle: zmiany Uchwaly Nr XXI.149. ' 020 Rady Gminy Slubice z dnia 18 grudnia 
2020 roku w sprawie pr jfcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwhlzywania Problemow IAlkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii a 2021 rok. 

Na podstawie art. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 paidziemika 1982 roku 
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwd 'aIaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz.2277 ze zm.l) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu 
narkomanii (tj. Dz. U. z 2019r., poz.852 ze m.2

) w zwi'tzku z art. 18 ust. 2 pkt15 oraz art. 58 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZ'tdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz.713, 
Rada Gminy Slubice uchwala, co nastfPujJ: 

I 
§1 

W rozdziale VI - "PLAN FINANSOWY" Zj l'tcznika nr 1 do Uchwaly Nr XXI.149.2020 Rady 
Gminy Slubice z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyj~cia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwi¥)'wania problem~w Alkoholowych oraz Gminnego Programu 
Przeciwdzialania Narkomanii na 2021 ro , zmienionej uchwal't Rady Gminy Slubice Nr 
XXV.l76.2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku oraz uchwal't Rady Gminy Slubice Nr 
XXVII.184.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 rok!u, wprowadza si~ nast~puj'tce zmiany: 

1) 	 kwot~ planu finansowego ,,84 827,00 zl" zast~puje si~ kwot't" 113 590,00 zl" oraz 

2) 	 w pkt II "Dzialania podejmowane wobec osob z ktorymi komisja prowadzi 
post~powania maj'tce na celu zastosdwanie poddania si~ leczeniu odwykowemu" kwot~ 
,,2 750,00 zl" zast~puje si~ kwot't,,3 :250,00zl" a ponadto: 
a) w ppkt 1 "oplata za wydanie opinii w przedmiocie uzaleznienia" kwot~ ,,1200,00 zl" 

zast~puje si~ kwot't" 1700,00zl". 
3) 	 w pkt III "Dzialalnos6 profilaktyczna i edukacyjna skierowana do wszystkich 

mieszkancow gminy" kwot~ ,,55] 17,00zl" zast~puje si~ kwot't ,,83 580,00 zl" a 
ponadto: 
a) w ppkt 1 "profilaktyka i prqmocja zdrowego stylu zycia poprzez udzial w 

ogolnopolskich i regionalnych kampaniach" kwot~ ,,1 540,00 zl" zast~puj't si~ 
kwot't,,2 040, OOzl" 

b) 	 w ppkt 2 "finansowanie prograh1ow profilaktycznych kampanii wyjazdow imprez 
artystycznych z programami profilaktyczno-edukacyjnymi, przeznaczonymi dla 
dzieci i doroslych" kwot~,,4 01 ~ ,00 zl" zast~puje si~ kwot't ,,9 279,00zl" 

I Zmian~ ustawy opublikowano w Dz.U. z 2019r., pOz.1818 oraz zm. wynik. z MP z 2020r., poz.164 
2 Zmian~ ustawy opublikowano w Dz.U. z2019r., poz.1818 . 



'. 


c) w ppkt 3 "wsp6lfinansowanie akcji profilaktycznych opartych na konkursach, 
zaj~ciach sportowych (zakup nagr6fh~, zabawach, wycieczkach obj~t~ch sz~oln~m 
programem profilaktycznym re hzowanych przez szkoly, Jak rowmez 
alternatywnych form sp~dzania cz · su wolnego bez nalog6w dzieci i mlodzieZy" 
kwot~ ,,5 OOO,OOzl" zast~puje si~ kJot't,,7 500,00zl" 

d) w ppkt 5 "organizacja pikniku rddzinno-profilaktycznego" kwot~ ,,20000,00zl" 
zast~puje si~ kwotct ,,40 OOO,OOzl" 

2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi G iny Slubice. 
I 
§3 

Uchwala obowictZuje z dniem podj~cia i poble wywieszeniu na tablicy ogloszen Urz~du 
Gminy Slubice. 



UZASA NIENIE 

do Uchwaly Ra y Gminy Siubice 


Nr XXX .196.2021 

z dnia 25 listopada 2021roku. 


I 
w zwi~zku z wplywem ponadplanowych srodkow finansowych konieczne 

bylo urealnienie planu finansowego ktory jest integraln~ cz~sci~ Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwi~zywabia Problemow Alkoholowych w Gminie 
Slubice na 2021 rok poprzez zawarcie: w nim istotnych do zrealizowania zadail 
jak rowniez zwi~kszenia zaplanowanych ot w zadaniach juz istniej~cych w 
programle. 

PI 

s 




