
UCHWAŁA NR XXVIII/196/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 11 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwalę Nr XXII/165/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) uchwala się co 
następuje. 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXII/165/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 
23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2020, w rozdziale VI. 
zadanie 6 B otrzymuje brzmienie:  

„6. Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zasady 
wynagradzania, przyznawania diet oraz kosztów podróży służbowych. 
B. Miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane dla członków MKRPA, ustala się w wysokości 15% 

kwoty bazowej brutto. Wynagrodzenie dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego 
MKRPA ustala się w wysokości 30% kwoty bazowej brutto.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały na gminy nałożony został
w ramach zadań własnych obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem
narkomanii.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2020 zostały ujęte, podobnie jak
w poprzednich latach, zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W dniu 10.03.2020 r. z Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej wpłynął
Wniosek Nr 2/2020 z dnia 06.03.2020 r. w sprawie przywrócenia wynagrodzenia ryczałtowego dla
członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 15% kwoty
bazowej brutto oraz 30% kwoty bazowej brutto dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego
komisji.

Ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego w roku 2019, uruchomienie dodatkowych
działań przez członków Komisji w postaci konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych i ich
rodzin a także wzrost liczby osób potrzebujących pomocy, wynagrodzenie zryczałtowane członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uległo zmianie. W zadaniu 6: Działania
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zasady wynagradzania, przyznawania
diet oraz kosztów podróży służbowych, pkt B otrzymuje brzmienie: Miesięczne wynagrodzenie
zryczałtowane dla członków MKRPA, ustala się w wysokości 15% kwoty bazowej brutto.
Wynagrodzenie dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego MKRPA ustala się w wysokości
30% kwoty bazowej brutto.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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