
UCHWAŁA Nr XII/70/11
Rady Gminy Somianka
z dnia 5 września 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały  Nr IV/19/10  Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010 r.
w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka na rok 2011

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473
z  późn.  zm.),  art.  10  ust.  3  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr IV/19/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 
uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii  w gminie Somianka na rok 2011 w części A str.  5 i  6  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Przeciwdziałania Narkomanii 
w gminie Somianka na 2011 rok:

a).  dotychczasowy zapis o treści:

„Rada  Gminy  Somianka  uchwałą  Nr IV/13/10  z  dnia  30  grudnia  2010  r.  określiła 
wynagrodzenie  w wysokości po 100 zł.  dla członków Gminnej Komisji  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  i  członków  Zespołu  do  przeprowadzania  rozmów 
motywacyjnych:

1. za udział w jednym posiedzeniu Komisji,
2. za  udział  w  kontroli  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  w  wyniku,  której 

zostanie skontrolowanych minimum 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 
3. za udział w posiedzeniu Zespołu do przeprowadzenia rozmów motywacyjnych.

Powyższe wynagrodzenie w myśl w/w uchwał będzie przysługiwało:

1. członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. członkom  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  będących 

jednocześnie pracownikami Urzędu Gminy – jeśli posiedzenie odbywać się będzie po 
godzinach pracy w Urzędzie tj. po godz. 16.00 lub w dni wolne od pracy w Urzędzie,

3. członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzących
w skład Zespołu do przeprowadzania rozmów motywacyjnych".

b). zastępuje się zapisem o treści:

„Ustala  się  wynagrodzenie w  wysokości  po  100  zł.  dla  członków  Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  członków  Zespołu  do  przeprowadzania 
rozmów motywacyjnych:

1. za udział w jednym posiedzeniu Komisji,
2. za  udział  w  kontroli  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  w  wyniku,  której 

zostanie skontrolowanych minimum 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 
3. za udział w posiedzeniu Zespołu do przeprowadzenia rozmów motywacyjnych.



Powyższe wynagrodzenie w myśl w/w uchwał będzie przysługiwało:

1. członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. członkom  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  będących 

jednocześnie  pracownikami  Urzędu  Gminy  lub  kierownikami  jednostek 
organizacyjnych Gminy – jeśli posiedzenie odbywać się będzie po godzinach pracy
w Urzędzie tj. po godz. 16.00 lub w dni wolne od pracy w Urzędzie,

3. członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzących
w skład Zespołu do przeprowadzania rozmów motywacyjnych".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
         Rady Gminy

                /-/ Krzysztof Jan Rakowski 


