
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/799/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2009 roku 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2009 rok” 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473; Nr 115, 
poz. 793, Nr 176, poz. 1238; Dz. U z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; Dz. U z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1.W załączniku do Uchwały Nr XXXII/799/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 
23 lutego 2009 roku „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2009 rok” punkty: 1.6 i 4.5 oraz VI i VII otrzymują brzmienie 
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Pozostałe zapisy zawarte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2009 rok” pozostają bez zmian. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do kompetencji rady gminy naleŜy coroczne 
uchwalanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
 

Przyjęty w lutym bieŜącego roku „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2009 rok” został rozszerzony o dodatkowe zadania oraz 
finansowanie w kwocie 1 366 352 zł.  

 
Po przyjęciu zwiększenia na sfinansowanie w/w programu planuje się w 2009 roku 

środki w wysokości: 7 871 152 zł zapisane w budŜecie Miasta w dziale 851 – ochrona 
zdrowia, rozdziale 851 54 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, które stanowią część  
z dochodów z tytułu zezwoleń na detaliczną sprzedaŜ alkoholu oraz dotacji pozyskanych 
z innych gmin. Pozostała część dochodów z tytułu wydawania zezwoleń przeznaczona jest 
zgodnie z obowiązującymi przepisami na realizację gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii. 
 
 


