
Ssśiji n.au) Gminy Lichnowy z dnia I2.03.2003r.

Uchwała Nr V/58/2003
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 12 marca 20Gor.

w sprawie zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

Na podstawie art 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. Nr 147 poz. 1231 ze 
zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje :

§1.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały' Nr 111/24/2003 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 
grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wprowadza się następujące zmiany :

w pkt. 1 „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej „ po ppkt. h wprowadza 
się następujące ppkty :
„i” : sfinansowanie udziału dzieci i młodzieży w przedstawieniach łub spektaklach 
profilaktycznych albo zawierających elementy profilaktyki, realizacja programów i zajęć 
profilaktycznych wśród uczniów szkoły ;
,j” : zakup programów socjoterapeutycznych lub profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 
iub rodziców gimnazjalistów:
„k” : sfinansowanie wyjazdów w celach profilaktycznych związanych z realizacją 
programów profilaktycznych i socjoetrapeutycznych.
„I” : konkursy plastyczne związane z programami profilaktycznymi realizowanymi wśród 
uczniów szkół.

§2.

Ustała się zasady wynagradzania Przewodniczącego i członków GKRPA. które stanowią 
załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

W związku z koniecznością wprowadzenia szerszego zakresu działalności w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wprowadzono dodatkowe formy 
działań w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, które zawarto 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wniosek 
Przewodniczącego GKRPA.

Uznając w/w wniosek za zasadny wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.



Zasady wynagradzania Przewodniczącego i członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§1.

1. Ustala się zasady wynagradzania dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych: wynagrodzenie wypłacane będzie kwartalnie, w wysokości 
1/175 kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej za rok ubiegły 
obliczonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każdą godzinę pracy, 
jednak nie więcej niż kwota najniższego wynagrodzenia za pracę przysługującego 
pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Ustala się zasady wynagradzania dla Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych : wynagrodzenie wypłacane będzie kwartalnie w wysokości 
400,00 zł po przedstawieniu Wójtowi Gminy informacji zbiorczej z działalności GKRPA 
w danym kwartale z uwzględnieniem zadań wykonanych przez poszczególne zespoły

§2.

Tytułem prawnym do wypłaty wynagrodzenia będzie Zarządzenie Wójta Gminy Lichnowy
0 powołaniu w skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz umowa pomiędzy Wójtem Gminy Lichnowy a członkiem Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określająca zakres jego obowiązków.

§3.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 będzie :
1 Zatwierdzony przez Wójta Gminy Lichnowy szczegółowy , kwartalny plan pracy zespołu 

problemowego lub indywidualne plany pracy członków Komisji, którego treść winna 
wynikać z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Szczegółowy plan pracy zespołu należy przedstawić Wójtowi Gminy do końca miesiąca 
poprzedzającego dany kwartał

2. Informacja z realizacji zadań zawartych w szczegółowym , kwartalnym planie pracy 
zespołu należy przedstawić do końca miesiąca następującego po danym kwartale.

§4.

Za niepełną realizację zadań określonych w kwartalnym planie pracy zespołu lub 
indywidualnych członków Wójt Gminy może obniżyć wynagrodzenia, a w przypadku braku 
realizacji nie przyznać wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.

§5.

Za brak uczestnictwa w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych potrąca się 20% wynagrodzenia . określonego w § 1

§ <>•

Wynagrodzenie określone w § 1 pkt I nie przysługuje członkom Komisji będącym 
pracownikami samorządowymi oraz Przewodniczącym Rady Gminy i V-ce 
Przewodniczącym Rady Gminy
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