UCHWAŁA Nr XLIII/203/09

Rady Gminy Pacanów 
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

sprawie zmiany uchwały Nr XL/178/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009 roku o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm) i art 41 ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. Nr 70 poz.473 z 2007 roku z późn. zm.)a także art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z dnia 19.09.2005 roku) Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:
§1

W załączniku do Uchwały Nr XL/178/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2009 rok - Harmonogram wydatków punkt 1 -  Prowadzenie i wspieranie działalności świetlic środowiskowych, w tym dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia - otrzymuje nowe brzmienie :

„1. Wynagrodzenia bezosobowe
2. składki na ubezpieczenie
3. doposażenie świetlic( zakup bilardu, krzesełek, gier planszowych, stołu tenisowego, materiałów do zajęć, zakup środków czystości i inne).
4. energia, woda, gaz
5. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
6.usługi (naprawa sprzętu, inne) 
7.Zakup usług dostępu do sieci internetowej
85154 § 4170 -16.400
85153 § 4170 -  8.000
85154 § 4110 -     600

85154 § 4210 - 11.500
85154 § 4260 -   3.500
85154 § 4370 -      500

85154 § 4300 -  1.000
85154 § 4350 -  1.500,,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki


