
UCHWAŁA NR XXXIX/708/09 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2009 roku 
 
zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/568/09 z dnia 21 stycznia 2009 roku, zmienioną 
Uchwałą Nr XXXV/605/09 z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2009 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 
poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203, Nr 167 
poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 
181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. 
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420) w związku z art. 4¹ ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115 poz. 793, 
Nr 176 poz. 1238; z 2008r. Nr 227 poz.1505; z 2009r. Nr 18 poz. 97) Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 
 
§1.  
W Uchwale Nr XXXIII/568/09 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 
stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok, zmienionej uchwałą Nr 
XXXV/605/09 z dnia 25 marca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany: 
1) Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący 
załącznik do uchwały, zmienia się w ten sposób, że w Planie wydatków w odniesieniu 
do przyjętych zadań: 
a) w zadaniu - cel Nr 2 „Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej i prawnej 
rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie” - kwotę „448.000,00 zł” zastępuje się kwotą „571.000,00 
zł”, 
b) w zadaniu – cel Nr 3 „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w 
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - 
rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i 
socjoterapeutycznych, udział w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw 
lokalnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – kwotę 
„256.000,00 zł” zastępuje się kwotą „468.000,00 zł”. 
c) w zadaniu – cel Nr 4 „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych” - kwotę 
„70.000,00 zł” zastępuje się kwotą „65.000,00 zł”. 
 
§2.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§3.  
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta. 
 
§4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


