
UCHWAŁA NR  XXX/196/2005 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

 DNIA 21-kwietnia-2005 
 
 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 

2005r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów 
Alkoholowych. 

 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika 
1982 roku o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Dz 2002r., 
Nr 147, poz. 1231, ze zmianami)  uchwala si�:  
 
§ 1. W zał�czniku do uchwały Nr XXVIII/183/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 

27 stycznia 2005r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania 
Problemów Alkoholowych punkt V „Preliminarz wydatków do Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwi�zywania problemów Alkoholowych na 2005 rok” otrzymuje 
brzmienie okre�lone w zał�czniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr .XXX/196/2005 

Rady Miejskiej w Pleszewie dnia .21 kwietnia 2005 
 
 
 

Dokonanie korekty w Preliminarzu wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi�-
zywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok ma na celu urealnienie i korekt� wydatków 
w zwi�zku: 
  -  z otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dotacji na realizacj� programu 

sportowo - wypoczynkowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „U NAS 
LENIE NIE S� W CENIE”, 

  -   rozstrzygni�cia otwartego konkursu ofert na realizacj� zada� publicznych w 2005 roku,  
  -   z wypłat� nagrody jubileuszowej,  
  -  z realizacj� z planu finansowego MGOPS wydatków na zakup ciepłego posiłku dla bez-

domnych korzystaj�cych ze Schroniska. 
 
Korekty w pkt V polegaj� na dokonaniu zmian w: 
 
Podpunkt 1: - było przed korekt�: 

Koszt (wraz z pochodnymi) zatrudnienia Inspektora ds. Rozwi�zywania Proble-
mów Alkoholowych  -  11.500 zł.  

- b�dzie po korekcie:   
Koszt (wraz z pochodnymi) zatrudnienia Inspektora ds. Rozwi�zywania Proble-
mów Alkoholowych  -  12.800 zł. 

 
Podpunkt 5:    -  było przed korekt�: 

Dofinansowanie �wietlic �rodowiskowych (doposa�enie)  -  37.000 zł. 
f)  �wietlica Rokutów  +  Stanica młodzie�owa  -  7.500 zł.  
o)  �wietlica TPD  -  2.000 zł. 

-  b�dzie po korekcie:                     
Dofinansowanie �wietlic �rodowiskowych (doposa�enie)  -  36.000 zł. 

f)  �wietlica Rokutów  +  Stanica młodzie�owa  -  8.500 zł. 
o)     ----- 

 
Podpunkt 7:    -  było przed korekt�: 

Alternatywne formy i propozycje (kulturalne, o�wiatowe i wychowawcze) dla 
osób zagro�onych uzale�nieniem lub znajduj�cych si� w kr�gu uzale�nionych -
10.000 zł. 

-  b�dzie po korekcie: 
Alternatywne formy i propozycje (sportowe, kulturalne o�wiatowe i 
wychowawcze) dla osób zagro�onych uzale�nieniem lub znajduj�cych si� w 
kr�gu uzale�nionych  -  45.000 zł. 

 
Podpunkt 10:  -  było przed korekt�: 

Wypoczynek letni realizowany przez organizacje po�ytku publicznego dla osób 
zagro�onych uzale�nieniem lub znajduj�cych si� w kr�gu uzale�nionych -  
20.000 zł. 

 
-  2  - 



 
-  b�dzie po korekcie: 

Wypoczynek letni realizowany przez organizacje po�ytku 
Publicznego  -  10.000 zł. 

 
Podpunka 11:  -  było przed korekt�: 

Festyny  -  33.000 zł. 
f)  Liga LZS  -  2.500 zł. 
g)  Turniej dzieci w kr�glach  -  2.500 zł. 
-  b�dzie po korekcie: 
Festyny  -  28.000 zł. 
f)      ------ 
g)      ------ 
 

Podpunkt 17:  -  było przed korekt�: 
Sportowe zaj�cia pozalekcyjne (w ramach SKS)  -  28.500 zł.: 
a) umowy na realizacj� zaj�	  -  19.000 zł. 
b) zakup sprz�tu                      -    9.500 zł. 

-  b�dzie po korekcie: 
Sportowe zaj�cia pozalekcyjne w ramach programu  
pt „U nas lenie nie s� w cenie”  -  53.000 zł. 
a)  umowy na realizacj� zaj��    -  40.800 zł. 
b)  obsługa techniczna                 -   6.000 zł. 
c)  wynajem obiektów, urz�dze� 
i sprz�tu                                  -    2.200 zł. 
d)  ubezpieczenie uczestników   -    1.500 zł. 
e)  koszty po�rednie                    -    2.500 zł. 

 
Podpunkt 18:  -  było przed korekt�: 

Programy sportowe organizowane przez organizacje po�ytku 
Publicznego  -  37.500 zł. 

-  b�dzie po korekcie: 
---- 

 
Podpunkt 19:  -  było przed korekt�: 

Dotacja do Schroniska dla Bezdomnych (wg umowy)  -  37.300 zł. 
-  b�dzie po korekcie: 

Dotacja do Schroniska dla Bezdomnych (wg umowy)  -  30.000 zł. 
 
 
Maj�c na uwadze powy�sze, przedło�enie Radzie Miejskiej niniejszej Uchwały jest konieczne 
i uzasadnione. 


