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Załącznik Nr £ do Protokołu Nr XII/2003 
Sesji Rady Gminy Lichnowy
Z dnia 05.11.2003r.

Uchwałą Nr XII/102/2003 
Rady Gminy Lichnowy 
Z dnia 05 listopada 2003r.

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Lichnowy.

Na podstawie art. 4 ust.l ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach 
samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 oraz z 2002r. Nr 113, 
poz.984) , na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz.220 , 
Nr 26, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz.1806, z 2003r. Nr 80, 
poz.717, Nr 162, poz.1568) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

Przyznaje się Panu Waldemarowi Lamkowskiemu -  Wójtowi Gminy Lichnowy z dniem 
31 października 2003r. i na okres do 30 września 2004r. dodatek specjalny w wysokości 
miesięcznej równej 25 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. kwotę 
1.250 zł miesięcznie ( słownie : jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych.)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 
31 października 2003r.

§ 1.

§2.



sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 05 listopada 2003r.

Załącznik Nr U 
sesji Rady Gnili

do Protokołu Nr XII/2003

Uchwała Nr XII/103/2003 
Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 05 listopada 2003r.

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w 2003 r. przez Gminę Lichnowy w ramach 
wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

Na podstawie art. 14 ust. 1, piet. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa ( z późniejszymi zmianami ), art. 111 ust. 2, pkt. 1 i art. 117a ustawy z dnia 26 
listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 
późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 26 października ustawy z dnia 26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. 
U. Nr z 1982 Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami) art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591, z późniejszymi 
zmianami/ Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

Gmina Lichnowy przyjmuje pomoc finansową od Zarządu Województwa Pomorskiego w 
wysokości 850 zł z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji programu profilaktyki w 
szkołach gimnazjalnych w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na 2003r. w Zespole Szkół w Lichnowach pn. „Decyzja należy do 
ciebie” .

§1

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w ramach 
wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych..

Udzielenie pomocy finansowej gminom województwa pomorskiego na 
dofinansowanie programów profilaktycznych w szkołach gimnazjalnych jest zadaniem 
ujętym w pkt. II wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2003, przyjętego Uchwałą Nr 118/X/03 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2003r. -  „współpraca z samorządami gminnymi oraz 
powiatowymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” .

Pomoc dla gmin jest zadaniem o charakterze wojewódzkim w zakresie promocji i 
ochrony zdrowia:, jego wykonanie jest zgodne z art. 14, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie województwa.

Udzielenie pomocy finansowej gminie wynika z realizacji Uchwały Nr 575/03 
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 września 2003r. w sprawie przeprowadzenia 
konkursu dla szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego na realizację programów 
profilaktycznych pn. „Tydzień Profilaktyki” .


