
UCHWAŁA NR XLII/263/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 24 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z póżn. zm.), art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.                      
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) 
oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2050 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2021, stanowiącym załącznik do uchwały nr 
XXXVIII/243/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2021 roku, w pkt. IX. Zasady 
wynagradzania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyznawania diet oraz 
kosztów podróży służbowych,  pkt 1. otrzymuje brzmienie: 

„1. Miesięczne wynagrodzenie za udział w posiedzeniu plenarnym, pracach MKRPA oraz 
innych czynności wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, w szczególności polegających na przeprowadzaniu kontroli punktów sprzedaży 
wynosi: 
a) 10% kwoty bazowej, o której mowa w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw, 
dla członków MKRPA, 

b) 15% kwoty bazowej, o której mowa w ppkt a), dla przewodniczącego i zastępcy 
przewodniczącego MKRPA, 

c) w przypadku nieobecności członka MKRPA na posiedzeniu plenarnym lub braku czynnego 
udziału w innych pracach komisji, o których mowa w pkt 1, wynagrodzenie nie przysługuje”.. 

§ 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

Ustawa z dnia 26 października 1989 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakładają na gminy
obowiązek prowadzenia, w oparciu o gminne programy, działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną osób uzależnionych
od alkoholu oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Ponadto ustawodawca w art. 4¹
ust. 2 w pkt. 5 wprowadził wymóg określenia przez radę gminy zasad wynagradzania członków
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.W związku z powyższym podjęcie
uchwały uważa się za zasadne.
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