
UCHWAŁA NR LVII/336/2022 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/304/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 rok. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn.zm.)  art.4 ¹ ust.2 ustawy  z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

W harmonogramie wydatków stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały  Nr LI/304/2022 z dnia 18 marca 
2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Narkomanii na 2022 rok, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr LIV/317/2022 z dnia 27 maja 2022 r 
wprowadza się następujące zmiany: 

-  pkt. III ppkt. 1 planowaną kwotę wydatków w wysokości 1 500,00 zł zastępuje się kwotą 3 500,00 zł  

-  pkt. III ppkt. 2 planowaną kwotę wydatków w wysokości 11 000,00 zł zastępuje się kwotą 21 000,00 zł  

-  pkt. III ppkt. 3 planowaną kwotę wydatków w wysokości 3 000,00 zł zastępuje się kwotą 7 000,00 zł  

-  pkt. III ppkt. 5 planowaną kwotę wydatków w wysokości 19 000,00 zł zastępuje się kwotą 22 318,47 zł  

-  pkt. III ppkt. 6 planowaną kwotę wydatków w wysokości 21 000,00 zł zastępuje się kwotą 31 000,00 zł  

-  pkt. VI planowaną kwotę wydatków w wysokości 7 000,00 zł zastępuje się kwotą 12 000,00 zł  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Jacek Gocyk 
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UZASADNIENIE 

uchwały Nr LVII/336/2022 
Rady Miejskiej w Wiślicy 

z dnia 31 sierpnia  2022 roku 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/304/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 rok. 

 

W związku ze zwiększeniem dochodów przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Narkomanii na 2022 rok w Gminie Wiślica o kwotę 

34 318,47 zł z tytułu zwrotu podatku z urzędu skarbowego od alkoholi wysokoprocentowych w 

opakowaniach poniżej 300 ml zachodzi konieczność zmiany uchwały w części obejmującej preliminarz na 

rok 2022 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 
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