
Uchwała nr III/15/2014 
Rada Gminy Rozprza 
z dnia 30 grudnia 2014 

 
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2014 rok  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 41 ust. 2 i ust. 5 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563, z 2014r. poz.822 i 1188) 

 
Rada Gminy Rozprza uchwala, co następuje: 

   
§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 
rok stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały  Nr XXVIII/74/13 Rady Gminy Rozprza  
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok w rozdziale IV zatytułowanym 
„Finansowanie realizacji działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan wydatków” wprowadza się następujące 
zmiany:  
   
1)      w Rozdziale IV zapis „• W 2014 roku planowana wysokość dochodów z tytułu opłat za 
wydane zezwolenia wyniesie 135 000,00 zł „ otrzymuje nowe brzmienie „• W 2014 roku 
planowana wysokość dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia wyniesie 152 000,00 zł”  
2)      w Rozdziale IV w  Tabeli „Plan wydatków z odniesieniem  do przyjętych działań”   

a) w punkcie 1 „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych i współuzależnionych” w kolumnie 2 o nazwie „Wysokość 
środków przeznaczonych na realizację zadania” kwotę 45 000,00 zł  zastępuje się 
kwotą 55 000,00  zł.  

b) w punkcie 2 „Organizacja i prowadzenie działań profilaktycznych” w kolumnie 2 o 
nazwie „Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania” kwotę 65 000,00 zł 
zastępuje się kwotą 72 000,00 zł. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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