
UCHWAŁA NR XII/80/2020

RADY GMINY GZY

z dnia 21 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gzy na
2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ‘ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ) oraz 
art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) 
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ l.W  uchwale NR XI/73/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w gminie Gzy na 2020 rok stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały rozdział 7 „ Źródła i zasady 
wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkom anii" otrzymuje brzmienie:

1. Za udział w posiedzeniach Komisji członkom Komisji przysługuje 160 zł brutto za posiedzenie.
2. Dla przewodniczącego Komisji ustala się ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 

250 zł brutto za:
1) koordynację i bieżące nadzorowanie realizacji zadań objętych Gminnym Programem 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
2) nadzór nad przygotowaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
3) nadzór nad prowadzeniem bieżącej dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych;
4) współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz narkomanii;
5) udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania objęte Gminnym Programem 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
6) koordynowanie i inicjowanie działań zwiększających skuteczność i dostępność terapii uzależnień;
7) sporządzanie wniosków do sądu celem nałożenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
8) dyżury pełnione w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
9) koordynowanie działań osób pracujących przy opracowaniu wyników diagnozy problemów 

społecznych oraz monitorujących przebieg realizacji zadań w zakresie GKRPA i PN;
10) współpracę z lokalnymi mediami i prowadzenie merytorycznej oceny strony internetowej 

GKRPA;
11) pracę w ramach Zespoły Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
12) obecność i przewodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;



13) udział w kontroli podmiotu gospodarczego prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych;
14) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
15) nadzór nad przygotowaniem lokalnych aktów prawnych ( uchwał i zarządzeń) w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
16) udział w rozmowach motywacyjno-interwencyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu bądź 

nadużywających alkoholu.

3. Dla zastępcy przewodniczącego ustala się wynagrodzenie w wysokości 220 zł brutto za udział 
w posiedzeniu komisji.
4. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji oraz Przewodniczącego na 
liście obecności.
5. Wynagrodzenia za pracę w Komisji będą wypłacane na koniec miesiąca , w którym odbyło się 
posiedzenie kwartalne , a w przypadku Przewodniczącego komisji do końca każdego miesiąca, 
w którym pełnił funkcję.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Zdzisław Kaczorowski


