
UCHWAŁA NR L/412/2022 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372[1]), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119[2]) Rada Miejska 
w Nowej Dębie, uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLVII/392/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2022, w działaniach i podziale środków, wprowadza się następujące zmiany: 
1) w części III "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym 
organizacja zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku": 
a) w zadaniu nr 3 „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca 

zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, 
rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych", 
w kolumnie 5 kwotę 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) zastępuje się kwotą 
25000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych); 

b) w zadaniu nr 6 „Realizacja podstawowej nauki pływania, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami", w kolumnie 5 kwotę 
70000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) zastępuje się kwotą 80000 zł (słownie: 
osiemdziesiąt tysięcy złotych); 

c) w zadaniu nr 7 „Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia hal i boisk sportowych, zakup 
sprzętu i wyposażenia dla pracowni, szkół, klubów m. in. w ramach tworzenia warunków do 
spędzania czasu wolnego oraz zakup nagród na organizowane konkursy, zawody i turnieje", 
w kolumnie 5 kwotę 18700 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset złotych) zastępuje się 
kwotą 54553,45 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote 
czterdzieści pięć groszy); 

2) w podsumowaniu szczegółowego podziału środków - „Ogółem środki finansowe przeznaczone 
na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2022", kwotę 311500 zł (słownie: trzysta jedenaście tysięcy pięćset 
złotych) zastępuje się kwotą 367353,45 (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta 
pięćdziesiąt trzy złote cztyerdzieści pięć groszy). 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Sportu, Zdrowia, Spraw Statutowych 

i Społecznych. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Damian Diektiarenko 

   
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2469 oraz 

z 2022 r. poz. 218. 
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