
Załącznik Nr 7 do Protokołu nr 
Sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 04.09.2008 r.

Uchwała Nr XX/197/08 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 04.09.2008 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacją 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

i • 2Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Gminy 
Lichnowy uchwala, co następuje:

§1.
1. Zatwierdza się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2008 rok w wysokości:

- planowane przychody -  58 860,00 zł
- planowane wydatki -  81 929,00 zł

2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok w wysokości:

- planowane przychody -  100,00 zł
- planowane wydatki -  100,00 zł

3. Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchyla się uchwałę Nr XV/158/08 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2008 r. w 
sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEW ODNICZĄCY, 

R/ady Gmi '

l

/

Michalski



Uzasadnienie

Plan Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawiera 
szczegółową kalkulację przewidywanych dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 roku.

Ponadto na podstawie opracowanego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
proponuje się szczegółowy plan wydatków niezbędnych do realizacji działań wymienionych 
w ww. dokumentach na rok 2008.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.



Plan finansowy przychodów i wydatków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz przychodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2008 rok
Przychody Wydatki

Dział 756 Dział 851 81 429,00 zl
Rozdział 75618 Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 81 329,00 zł
§ 0480 -  Różne opłaty 53 960,00 zł § 4170 -  Wynagrodzenia 

bezosobowe
10 500,00 zł

§ 2710 Wpływy z tytułu 
pomocy finansowej 
udzielanej między 
Jednostkami Samorządu 
Terytorialnego na 
dofinansowanie zadań 
bieżących

5 000,00 zł
§ 2310 -  Dotacje celowe 
przekazane gminie na zadania 
bieżące realizowane na 
podstawie porozumień 
(umów) miedzy jednostkami 
samorządu terytorialnego

3 000,00 zł

§ 4110 -  składki na 
ubezpieczenia społeczne

400,00 zł

§ 4120 składki na Fundusz 
Pracy

60,00 zł

§ 4210 -  zakup materiałów i 
wyposażenia

27 369,00 zł

§ 4260 -  zakup energii 4 000,00 zł
§ 4300 -  zakup usług 
pozostałych

19 500,00 zł

§ 4430 -  różne opłaty i składki 1 500,00 zł
§ 6050 -  wydatki 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych

15 000,00 zł

Rozdział 85153
Zwalczanie narkomanii 100,00 zł
§ 4300 zakup usług 

pozostałych
100,00 zł

Dział 852 
Pomoc społeczna
Rozdział 85232
Centra Integracji Społecznej

500,00 zł

§ 2830 Dotacja celowa z 
budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych
do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów 
publicznych

500,00 zł

Razem: 58 960,00 zł Razem: 81 929,00 zł

fart Michalski


