UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2017 r.
zmieniająca w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2017
Na podstawie Na podstawie art 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 z późn. zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr 215/XXV/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
W zadaniu I:
2.1.2 Sposób realizacji zadania:
- w pkt.1 w rubryce „Kwota” skreśla się kwotę „3.000”
„5 254”.

i w to miejsce wpisuje się kwotę

W zadaniu II:
2.2.2. Sposób realizacji zadania:
- w pkt 1 w rubryce „Kwota” skreśla się kwotę „45.000” i w to miejsce wpisuje się kwotę „48.000”
W zadaniu III:
2.3.2. Sposób realizacji zadania:
- w pkt.1 w rubryce „Kwota” skreśla się kwotę „6.000” i w to miejsce wpisuje się kwotę „10.000”.
- w pkt.3 w rubryce „Kwota” skreśla się kwotę „35.700” i w to miejsce wpisuje się kwotę „59.700”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom w 2016 roku - 354.528,00.
Wysokość środków zaplanowanych w budżecie gminy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku - 330.000,00.
Wysokość środków faktycznie wykorzystanych na realizację
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku - 321.274,00

Gminnego

Programu

Profilaktyki

Razem z ubiegłego roku pozostało 33.254,00 które proponuje się przeznaczyć na niżej wymienione zadania:
1.Kierowanie na badania do biegłych i pokrywanie kosztów sporządzania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 2.254,00
2.Finansowanie i organizowanie warunków prowadzenia świetlic profilaktycznych
w tym:
wynagrodzenie osób pełniących funkcję wychowawcy/opiekuna świetlicy oraz finansowanie utrzymania
i wyposażenia świetlic – 3.000,00
3.Organizowanie i realizowanie edukacyjnych programów profilaktycznych z zakresu problemu przemocy oraz
uzależnień dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli - 4.000,00
4.Utworzenie i modernizację miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych – 24.000,00
W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.
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