
UCHWAŁA NR L/518/2010
Rady Gminy Tarnów

z dnia 22 października 2010 r.
      

w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/413/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. 
dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Tarnów na 2010 rok

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) oraz z  art. 41 ust. 2 
ustawy  z  dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu  w  trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 70 poz. 473, z późń. 
zm.),  Rada Gminy Tarnów  uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia  się  Uchwałę  nr  XLII/413/2010  z  dnia  22  stycznia  2010  roku  w  sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Tarnów na  2010  rok  w ten  sposób,  że  w „Harmonogramie  działań  na  rok  2010” 
wprowadza się następujące zmiany:

W zadaniu VII zatytułowanym - „Realizacja planu finansowego Gminnego Programu 
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  rok  2010”  w  planie 
finansowym  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2010 rok, dokonuje się następujących zmian :

a) w pozycji nr 2 o następującej treści - kwotę  „20.000, 00 zł zastępuje się kwotą 
     25.000,00”,
b) w pozycji nr 4 - kwotę - „ 20.000, 00 zł zastępuje się kwotą 25.000,00 ”,
c) w pozycji nr 5 - kwotę – „74.371,00 zł zastępuje się  kwotą  „100.371 ,00 zł”,
d) w pozycja nr 8 - kwotę - „5.000,00 zł” zastępuje się kwotą  „8.000,00 zł”,
e) w pozycja nr 9 - kwotę - „5.000,00 zł” zastępuje się kwotą „8.000,00 zł”,
f) w pozycja nr 11 - kwotę - „5.000,00 zł” zastępuje się kwotą „7.000,00 zł”,
g) w pozycji „Razem” – kwotę „225.871,00  zł” zastępuje się kwotą „269.871, 00 zł”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy 
W. Mitera


