
UCHWAŁA NR XXX/189/2014
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie : zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2013 r 
dotyczącej uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

w 2014 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn 
Dz.U.2013.594 z późn . zm./ oraz art. 4 ¹ ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/tekst.jedn. Dz.U.2012.1356 z późn. zm./ uchwala się , co 
następuje: 

§ 1. 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Wielichowa Nr XXVIII/176/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku Plan 
finansowo-rzeczowy Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielichowie na rok 
2014 otrzymuje brzmienie: 

„Wydatki na zadania w powyższym programie ustalono na 174.405 zł z wpływów za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2014. 

1.  Wydatki dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

§ 4110.  składki na ubezpieczenie społeczne 3.078zł 

§ 4170.  wynagrodzenia bezosobowe 44.820 zł 

§ 4210.  zakup materiałów i wyposażenia 38.000 zł 

§ 4240.  zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych 1.000 zł 

§ 4300.  zakup usług pozostałych 82.507 zł 

§ 4410.  podróże służbowe krajowe 1.000 zł 

§ 4430.  różne opłaty i składki 2.000 zł 

§ 4610.  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000 zł”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Stanisław Marciniak
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Burmistrz Miasta i Gminy

Adam Łaniecki 

Uzasadnienie
do Uchwały XXX/189/2014
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 26 marca 2014r.

W art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi /tekst.jedn..Dz.U.2012.1356 z późn.zm./ zapisano ,że dochody z opłat za wydane zezwolenia
wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych
oraz gminnych programów i nie mogą być przeznaczone na inne cele.W związku z powyższym w załączniku nr
1 do uchwały zwiększono wydatki do sumy 174.405zł o pozostałe środki z roku 2013 w kwocie 51.307zł.Pozostała
z roku 2013 kwota została zwiększona na działalność świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin uzależnionych
i patologicznych w tym alkoholowych w Wielichowie,Łubnicy,Wilkowie Polskim,Gradowicach.  
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