Uchwała Nr XXXVII/172/2005
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 26 lipca 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr XXX/131/2004
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Ujazd na 2005 rok.
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2002 roku Nr 147, poz. 1231,
Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80 , poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 roku Nr 29, poz. 257,
Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Nr 23, poz. 186) Rada
Miejska w Ujeździe uchwala co następuje :

§1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXX/131/2004 z dnia 30.12.2004 roku w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na
2005 rok wprowadza się następującą zmianę:
W tabeli stanowiącej załącznik do wyŜej cytowanej uchwały punkt 4 rozdziału III otrzymuje
brzmienie :
„ Organizacja Tygodnia walki z uzaleŜnieniami.
Tworzenie bazy sportowej, organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych, zakup sprzętu
sportowego i rekreacyjnego do prowadzenia zajęć.
Organizacja Tygodnia Sportu.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2005 roku.

W gminnym programie na 2005 rok zostały zabezpieczone środki na zakup sprzętu do
wyposaŜenia siłowni przy Publicznym Gimnazjum w Ujeździe w wysokości 12.000 zł.
Istnieje moŜliwość pozyskania środków na ten cel z ogłoszonego przez Zarząd Województwa
Opolskiego otwartego konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Obecnie opracowywana jest oferta konkursowa na doposaŜenie siłowni, której termin złoŜenia
upływa z dniem 02 sierpnia br.
Proponuje się w miejsce zdania dotyczącego zakupu sprzętu wprowadzić zapis „ Tworzenie
bazy sportowej” i tym samym umoŜliwić zakup kontenerów socjalnych na potrzeby LZS Stary
Ujazd do kwoty 10.000 zł.
By prawnie zakup mógłby być zrealizowany konieczna jest zmiana zapisu punktu 4 rozdziału
III w/w programu, co zostało zaproponowane w przygotowanym projekcie budŜetu.

