
UCHWAŁA NR XLV/387/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 27 maja 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021” 

Na  podstawie   art.    41   ust.   2   ustawy   z   dnia  26  października  1982  r. 
o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., 
poz.  2277,  z  2020  r.,  poz.  1492  oraz  z  2021  r., poz.  41  i  694),  Rada 
Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/300/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2021” wprowadza się następujące zmiany:       
W rozdziale II zadania programu                                                                  
W celu VI: Inne wydatki:  

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Zakup artykułów biurowych i wyposażenia                - 104 000,00   
        na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania                                        
        Problemów Alkoholowych i Punktów Konsultacyjnych”; 

2) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Rezerwa                                                     -   197 508,66”; 

3) na końcu celu VI wyrazy „W sumie 550.000” zastępuje się wyrazami: 

„W sumie                       -   847 508,66”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu 
Miejskiego w Mosinie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada 
na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z  profilaktyką alkoholową  
oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom 
uzależnionym, w szczególności dzieciom. 

Uchwalony w   grudniu ubiegłego roku „Gminny Program Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021” zakłada kontynuację 
działań z roku poprzedniego, uwzględniając potrzeby roku bieżącego. 

Po dokonaniu rozliczenia za rok 2020, uzyskano nadwyżkę w  wysokości 
297 508,66 zł, która daje podstawę do wprowadzenia zmian w  „Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021”. 

Pieniądze te można przeznaczyć wyłącznie na profilaktykę oraz zadania 
zawarte w rekomendacjach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, mającej umocowanie prawne w ustawie z dnia 26 października 
1982  r. o  wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.). 

Uwzględniając powyższą kwotę zwiększa się plan finansowy „Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021”  
do kwoty 847 508,66 zł. 

W przypadku zaistnienia potrzeby uruchomienia innych zadań w  ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
tutejszy organ, za zgodą Rady Miejskiej w  Mosinie, dokona kolejnej zmiany, 
uwzględniając inne cele. 

 Przewodnicząca Rady 

  

Małgorzata Kaptur 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E98D57BA-F43A-49D2-84AC-D1F53F70B352. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 1 zm. Ustęp 6

	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 2 zm. Ustęp 9

	Paragraf 1 Punkt 3

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie

