
 
 
 

Uchwała NR  XI/80/2007 
Rady Miejskiej w Pleszewie 

 z dnia  27.09.2007r. 
 
 
 
W sprawie:  zmiany uchwały Nr IV/23/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie  
                    z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
                    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  na  2007  rok  zmienia  się,  co  następuje:   
                   a)  w pkt 8 w kolumnie 3 liczbę „18.734” zastępuje się liczbą „21.734”,               
                   b)  w pkt 11 w kolumnie 3 liczbę „24.500” zastępuje się liczbą „21.500” 
                        oraz liczbę „6.000” zastępuje się liczbą „3.000”. 
 
§  2     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i  Gminy Pleszew. 
 
§  3     Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr  XI/80/2007 

Rady Miejskiej w Pleszewie dnia 27.09.2007r. 
 
 
 

Dokonanie korekty  w Preliminarzu wydatków do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok” ma na celu powiększenie efektów planowa-
nych wydatków w związku: 
 -   z przeznaczeniem dodatkowych środków finansowych w kwocie 3.000 zł. na zakup w Wiel-

kopolskim Banku śywności artykułów Ŝywnościowych dla najbiedniejszych dzieci z rodzin 
znajdujących się w kręgu dotkniętych uzaleŜnieniem.  

 
Korekta  polega  na  dokonaniu  zmian  w kolumnie „GPPiRPA rozdział 85154”: 
 
Punkt 8:          -  było przed korektą: 

            Pomoc MGOPS dla dzieci rodzin dotkniętych problemami uzaleŜnienia lub                                           
przemocy (w tym zadania za kwotę 16.300 zł. realizować będą organizacje 
pozarządowe  jak  w  pkt 7)  -  18.734 zł. 

                       -  będzie po korekcie: 
            Pomoc MGOPS dla dzieci rodzin dotkniętych problemami uzaleŜnienia lub                                           

przemocy (w tym zadania za kwotę 16.300 zł. realizować będą organizacje 
pozarządowe  jak  w  pkt 7)  -  21.734 zł. 

 
Punkt 11:        -  było przed korektą: 
                           Promocja Ŝycia bez alkoholu i środków uzaleŜniających:  -  24.500 zł.  
                           a) Festyn Dzień Dziecka.  -  6.000 zł. 
                        -  będzie po korekcie: 
                           Promocja Ŝycia bez alkoholu i środków uzaleŜniających:  -  21.500 zł.  
                           a) Festyn Dzień Dziecka.  -  3.000 zł. 
                           
Mając na uwadze powyŜsze, przedłoŜenie Radzie Miejskiej niniejszej Uchwały jest konieczne       
i  uzasadnione. 
 
 
 


