
Rś\if Ą .j i . l l  i  ! 'ł.r.
P i e i rgw i ce ' rV i e i k i e

z dnia 02 marca 2007r

w splawie: żmiany Gminnego Programu P.ofi|aKyki i Rozwiązywania Prob|emów
Alkoholowych i zwalczania narkomani Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2007

Na podstawie ań' 4. ust.2 i5 ustawy z nia 26 pażdzie|nika 1982|' o wychowaniu w trzeŹWości i
p|zeciwdziałaniu a|koho|izmowi (iednolity tekst Dz' U. z 2002|. N| ,|47 ' poz.1231 z późn. zm ') oraz art'
10 Ust' 3 ustawy z dnia 29 |ipca 2005 o przeciwdziałaniu na*omani ( Dz. U' z 2005 r. Nr 179 poz. 14t}5
z późn. zmian \ oraz ań 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz'U.
22001|Nf142poz'1591 - zpóźn. zm'\

Uchwala Nr lV/52 /2007
Rady Gminyw PietJowicach Wielkich

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
na wniosek Wóita Gminy

uchwala:

sl
W Gminnym Programie Profi|aktyki i Rozwiązywania Prob|emów A|koho|owych i zwa|czania
narkomani Gminy Pietrowice Wie|kie na rok 2007' wp.owadza się następujące zmiany'

1) na str 2 zdania ,Jak więc w l| połowie roku powinna zostać opracowana wstępna strategia
działań profi|aktycznych 2 zakresie uza|eżnień narkomani'' dodaje się fdanie: 'Progńm
przeciwdziałania narkomani będzie realizowany przef Gminy ośrodek Pomocy społecznej
w Pietrowicach Wielkich"

2) ,zasady finansowania działań profi|aktycznych" zastępuje sie: 'Zasadami wynagradzania
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania prob|emóW A]koho|owych Gminy Pietrowice
Wie|kie'W brzmieniu jak w załącznikach niniejszej uchwały

s2
Uchwalę ogłasza się pżez wylvieszenie na tab|icy ogłoszeń.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy'

Uchwała Wchodziw łcie z dniem podjęcia'
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załącznik do Uchwav N| |vl52l2o07
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 02 marca 2OO7r.

Zasady wynagEdzania członków Gm'nnej Komisji Rozwiązywania ProbIemóW A|koho|owych Gminy
Pietrowice Wielkie

1. członkom Gminnej Komisji Rozwią3wania prob|emów A|koho|owych Gminy Pietrowice
Wielkie przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe zwane dalej wynagrcdzeniem
Usta|a się naslępujące stawki wynagrodzenia:
1) przewodniczący komisji- 300 zł
2) członek komisji - 100 zł
Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc w którym cżonek komisji nie brał udziału w jej
pracach,
Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana z dołu w kasie tJrzędu Gminy Pietrowice Wie|kie do
dnia 10{o następnego miesiąca
Na pisemnywniosek członka komisji wynagrodzenie może bń \,vypłacone prze|ewem na jego
aachunek bankowy
Podstawą wydaty wynagrodzenia stanowi |ista Wypłaty wynagrodfenia spolządzana p|zez
pŻewodniczącego komisji i zatlvierdzona przez wójta |ub sekretarza gm.ny.
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