
 

UCHWAŁA Nr XXVIII/183/2012 

Rady Gminy Gać 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 

 

 

 

W sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2012, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały                                      

Nr XVIII/102/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 

 

 

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

/tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 4
1
 ust. 1-2 i 5 ustawy                           

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

/tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm./, art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia  

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2005 r. nr 179 poz. 1485 z późn. 

zm./ Rada Gminy Gać uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVIII/102/2011 Rady Gminy Gać z dnia 29 grudnia 2011r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 – „Projekt budżetu 

przeznaczonego na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałanie narkomanii w 2012 r.” wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W planowanych wydatkach ogółem w tym: 

 - wynagrodzenie członków komisji zmniejszyć z kwoty 3 601,00 zł na kwotę 2 113,00 zł; 

- zakup książki poświęconej monografii wsi Gać celem przekazania jej Bibliotece Publicznej, 

GOK oraz szkołom z terenu Gminy Gać zwiększyć z kwoty 5 500,00 zł na kwotę 6 670,00 zł. 

- środki przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 

realizację zadań z zakresu programów profilaktycznych zmniejszyć z kwoty 5 300,00 zł na 

kwotę 4 803,00 zł. 

- materiały biurowe zwiększyć z kwoty 300 zł na kwotę 1 115,00 zł   

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


