
                                                                                                                            
 
 
 

Uchwała NR  XLI/298/2006 
Rady Miejskiej w Pleszewie 

 z dnia 25.05.2006r. 
 
 
 
w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXXVII/276/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie  
                    z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
                    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Dz 2002r.,      
Nr 147, poz. 1231, ze zmianami) oraz w związku z art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U.      
Nr 180 poz. 1493) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  uchwala się:  
 
§ 1   W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/276/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia              

31 stycznia 2006r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2006 rok, punkt V - Preliminarz wydatków do „Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2006 rok” i do 
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok” otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§  2     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 
 
§  3     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XLI/298/2006 
Rady Miejskiej w Pleszewie dnia 25.5.2006r. 

 
 
 

Dokonanie korekty  w Preliminarzu wydatków do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok” oraz do „Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii na 2006 rok” ma na celu powiększenie efektów planowanych wydatków             
w związku: 
  -  z otrzymaniem przez pleszewską organizację pożytku publicznego dotacji w wysokości 

65.000 zł, z Ministerstwa Sportu, na realizację programu sportowo - wypoczynkowego dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „U NAS LENIE NIE SĄ W CENIE”, 
kwota 25.000 zł zostanie przeniesiona w preliminarzu wydatków z podpunktu 16 do 
podpunktu 7 i zadanie „U NAS LENIE NIE SĄ W CENIE” będzie realizowane przez 
organizację pożytku publicznego.  

 
Korekty  w pkt V polegają na dokonaniu zmian w: 
 
Podpunkt 7:    -  było przed korektą: 

             Alternatywne formy i propozycje (sportowe, kulturalne, oświatowe i wycho-         
wawcze) dla osób zagrożonych uzależnieniem lub znajdujących się w kręgu 
uzależnionych  -  48.000 zł. 

                        -  będzie po korekcie: 
             Alternatywne formy i propozycje (sportowe, kulturalne oświatowe i wycho-       

wawcze) dla osób zagrożonych uzależnieniem lub znajdujących się w kręgu 
uzależnionych  -  73.000 zł. 

 
Podpunkt 16:  -  było przed korektą: 
              Sportowe zajęcia pozalekcyjne w ramach programu pt. „U nas lenie nie są                                             

w cenie”.  Druga edycja.  -  25.000 zł. 
                        -  będzie po korekcie: 
              Sportowe zajęcia pozalekcyjne w ramach programu pt. „U nas lenie nie są                                             

w cenie”.  Druga edycja.  -     ----- 
                           
Mając na uwadze powyższe, przedłożenie Radzie Miejskiej niniejszej Uchwały jest konieczne       
i  uzasadnione. 


