UCHWAŁA NR LII/228/2021
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii'' w Gminie Iwaniska na rok 2021''
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2021r. poz. 1372) oraz art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1119), oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2020r poz.2050).
Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLII/178/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
dotyczącego dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwaniska na 2021 rok zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Iwaniskach.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwaniskach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kowalczyk
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Załącznik do Uchwały Nr LII/228/2021
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 23 września 2021 r.
Dochody i wydatki na realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Iwaniska na 2021r.
Plan dochodów: 93 343,36 zł
Plan wydatków - 163 062,68 zł w tym:
155 062,68 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi
8 000,00 zł - przeciwdziałanie narkomanii
Lp. Wyszczególnienie wydatków

Kwota w zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dział 851 rozdz. 85154 - ogółem 155 062,68 zł
1.

2.

Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

28 270,00

-wynagrodzenia dla członków komisji i czynności kontrolnych;

16 870,00

- za prowadzenie Punktu Pomocy dla osób uzaleznionych od alkoholu i członków ich rodzin

11 400,00

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

103 062,68

- materiały na wyposażenie i funkcjonowanie Punktu Pomocy dla Osób Uzależnionych;
- zakup materiałów biurowych;
- zakup sprzętu biurowego;
- zakup literatury fachowej oraz materiałów edukacyjnych i informacyjnych (wydawnictwa, ulotki, czasopisma, przepisy
prawne)
-wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
- pozostałe wydatki
3.

Zakup energii

4.

Zakup usług pozostałych, w tym:

1 900,00
16 500,00

- zakup programów profilaktycznych
- organizacja spektakli teatralnych, obozów dla dzieci
- finansowanie obozów dla dzieci
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych
-wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
- pozostałe wydatki
5.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

830,00

6.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 000,00

7.

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 500,00

8.

Zakup materiałów i wyposażenia

9.

Zakup usług pozostałych

Zwalczanie narkomanii- dział 851 rozdz. 85153 - ogółem 8 000 zł
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Uzasadnienie
Zmiany wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 wprowadza się tytułem zwiększenie planu
dochodów z opłat od napojów alkoholowych (ALK) z urzędów skarbowych.
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