
UCHWAŁA NR XXXVII/280/2022 
RADY GMINY GAĆ 

z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

W sprawie przyjęcia zmian w Rozdziale Nr VI Finansowanie zadań programowych – Projekt budżetu 
przeznaczonego na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie 

narkomanii w 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

XXXIII/256/2022 Rady Gminy Gać z dnia 15 marca 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.), 
art. 41  ust. 1-2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U.2021.1119 t.j.), oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U.2020.2050 t.j.) Rada Gminy Gać uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się nowe brzmienie Rozdziału Nr VI Finansowanie zadań programowych - Projekt budżetu 
przeznaczonego na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie 
narkomanii w 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023  

§ 2. Nowe brzmienie Rozdziału VI określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lesław Stańko 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/280/2022 

Rady Gminy Gać 

z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

ROZDZIAŁ VI Finansowanie zadań programowych.  

Środki finansowe na realizację zawartych w niniejszym Programie zadań pochodzą z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z zezwoleń zgodnie z art. 18² ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Projekt budżetu przeznaczonego na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałanie narkomanii w 2022 r. 

Wynagrodzenie i pochodne członków Komisji 9 000 zł 
Porozumienie z Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie 2 000 zł 
Badania przez lekarzy, biegłych (psycholog, psychiatra) 2 000 zł 
Szkolenia członków Komisji, pedagogów, terapeutów, sprzedawców alkoholu 1 500 zł 
Materiały biurowe na potrzeby Komisji  500 zł 
Programy/ projekty/ warsztaty/ seminaria/ zakup publikacji/ ulotek/ plakatów o 
tematyce związanej z profilaktyką alkoholową 12 000 zł 

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programów profilaktycznych 
– narkomania 1 500 zł 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (programy/warsztaty/szkolenia, itp.) 1 000 zł 
Planowane wydatki ogółem 29 500 zł 
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UZASADNIENIE 

Zwiększa się planowane wydatki na 2022 rok o kwotę 5 875 złotych, stanowiące dochody               
z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 977,95 złotych oraz                                      
o dodatkowy wpływ z tzw. "małpek” o kwotę 4 897,05 złotych przeznaczone na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
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