
 

UCHWAŁA NR XV/54/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277       ze 

zm.) Rada Miejska w Stopnicy uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok, 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, zmienionym Uchwałą Nr XI/10/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 29 kwietnia 

2020 r., załącznik „Projekt wydatków gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania 

alkoholizmowi na 2020 rok”, otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 Zgodnie z art.41 ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób 

uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.                           

 W 2020 roku osiągnięto wyższe od planowanych wpływy z tytułu sprzedaży napojów 

alkoholowych o kwotę 22 185,51 zł. W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu 

wydatków w  § 4300.                                                                                                           

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

  

 

 

 

 



PROJEKT WYDATKÓW 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH na 2020 rok 

(Dział 851 – Rozdział 85154) 

 

 

Lp. Zadania Planowana kwota 

wydatków w zł. 

1. Prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych: 

- wynagrodzenie członków komisji, 

- szkolenia, 

- zakup materiałów i nagród, 

- podróże służbowe 

           7 000,00 

 

 

2. Sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla uczniów, warszta-

tów dla rodziców, imprez profilaktycznych, udział w kampa-

niach ogólnopolskich, i inne 

56 649,55 

3. Pokrycie kosztów badań sądowych w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu 

7 000,00 

4 Dotacja dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury  na promowa-

nie różnorodnych form edukacji w zakresie profilaktyki uzależ-

nień 

87 000,00 

5 Dotacja dla organizacji pozarządowych, którym powierza się re-

alizację zadań publicznych w trybie określonym w art. 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - zor-

ganizowanie wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin dys-

funkcyjnych 

10 000,00 

                                                                                                   RAZEM                  167 649,55 zł 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


