
PROJEKT 
 
 

UCHWAŁA NR .................… 
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia…. listopada 2021 roku  
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst  jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art.4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1119), uchwala się co następuje: 
 
§1.W Uchwale Nr XXVII/241/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok, wprowadza się zmiany w części stanowiącej załącznik do 
gminnego programu pn. Preliminarz Wydatków, która otrzymuje nowe brzmienie, stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
BURMISTRZ 
Marek Dorabiała 

 
 
 

 
 

UZASADNIENIE 
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica 
Kujawska na 2021 rok stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań Ustawy z dnia 26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Program 
realizowany jest w oparciu o Preliminarz Wydatków, w którym w ciągu roku budżetowego 
nastąpiły zmiany ze względu na napływ do budżetu gminny środków ze sprzedaży tzw. małpek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
                                   Załącznik do           

UCHWAŁY NR .................…       
RADY MIEJSKIEJ       
W IZBICY KUJAWSKIEJ      
z dnia ...   listopada 2021 roku       
zmieniającej uchwałę w sprawie      
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki    
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    
dla Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok     

 
                 

PRELIMINARZ WYDATKÓW 2021 
 

85154                         
Par. 

Nazwa par. Kwota  

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego 

          4760,00zł 

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 
związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie 
zadań bieżących 

           382,00 zł 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            300,00 zł 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe         16936,00 zł 
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników         52223,00 zł 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne          3680,00 zł 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne        10090,00 zł 

4120 Składki na Fundusz Pracy          1803,00 zł    
4210 Zakup materiałów i wyposażenia          4382,00 zł 

4300 Zakup usług pozostałych         44991,00 zł 

4260 Zakup energii          13000,00zł 

4410 Podróże służbowe               64,00 zł    
4430 Różne opłaty i składki           5011,00 zł    
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          1551,00 zł 
4220 Zakup środków żywności           200,00 zł 

Razem:      159373,00 zł 
   
 


