
Załącznik Nr 2 
do Protokołu Nr XXVII1/05 
Sesji Rady Gminy Lichnowy 
Z dnia 03.03.2005r.

Uchwała Nr XXVIII/234/05 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 03.03.2005r.

o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

9Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1231 ze zm.) 
Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje :

§ i

W uchwale nr XXVI1/224/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.12.2004r. w sprawie 
zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wprowadza się następujące zmiany
1. w podstawie prawnej w/w uchwały skreśla się przytoczony art.4 ust. 4 ustawy' o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. dokonuje się zmian w szczegółowym podziale przychodów i wydatków jak w załączniku 

do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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W związku z dokonanymi przeniesieniami środków miedzy paragrafami planu finansowego 
GKRPA oraz potrzebą wprowadzenia zmian w podstawie prawnej podjętej przez Radę Gminy 
Lichnowy 29.12.2004r. uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi się o podjęcie uchwały 
zmieniającej.
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Załącznik nr Ido uchwały 
nr XXVIII/234/05 
Z sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 03.03.2005r.

PLAN
Przychodów i wydatków

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2005 rok.

Przychody Wydatki
Dział 750 Dział 851
Rozdział 75618 Rozdział 85154
§ 048 -  Różne opłaty 37 800,00 zł § 3030 -  różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych
4 725,00 zł

§ 4 110 -  składki na 
ubezpieczenie społeczne

66,00 zł

§ 4120 -  składki na Fundusz 
Pracy

9,00 zł

§ 4210 -  zakup materiałów 
i wyposażenia

13 000,00 zł

§ 4260 -  zakup energii 7.000,00 zł
§ 4270 -  zakup usług 
remontowych

2.000,00 zł

§ 4300 -  zakup usług 
pozostałych

9 600,00 zł

§ 4350 -  opłaty za usługi 
internetowe

400,00 zł

§ 4430 -  różne opłaty i składki 1.000,00 zł
Razem : 37 800,00 zł Razem : 37 800,00 zł
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