W lewym górnym rogu pieczęć podłuŜna
o treści: Rada Miejska w Lądku Zdroju

Uchwała Nr XXXI/259/09
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/205/09 Rady Miejskiej w Lądku
Zdroju z dnia 24 stycznia 2009 r dot. Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4¹ ust. 2, z art. 4¹
ust. 5 ustawy z dnie 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (teks jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3- 4
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., nr 179, poz.
1485 ze zm.), Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala , co następuje:
§1
W uchwale nr XXVIII/205/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 stycznia 2009 roku .
dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania Narkomanii, wprowadza się następujące zmiany :
w § 6 dział 851 rozdz. 85154
zmniejsz się dochody w dziale 4300 o kwotę 11 000 zł
zmniejsza się dochody w dziale 4210 o kwotę 4 000 zł
zmniejsza się dochody w dziale 4700 o kwotę 3 000 zł
w § 6 dział 851 rozdz. 85154
zwiększa się § 6 dział 851 rozdz. 85154
6060 – zakupy inwestycyjne o kwotę 18.000 zł

§2
Pozostała treść uchwały XXVIII/205/09 pozostaje bez zmian.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§4
Uchwałą wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W prawym dolnym rogu pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazdyk – podpis nieczytelny
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