
UCHWAŁA Nr XVIII/199/12 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 29 marca 2012 r. 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki                                        

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 

 

 

      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 ze zm.) oraz art. 4
1
 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

      § 1. W uchwale Nr XIII/140/11 Rady Gminy Złotów z dnia 25 października 2011 r.                  

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2012, zmienionej uchwałą Nr XIV/159/11 

Rady Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 

Złotów na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) Dział 5 otrzymuje brzmienie: 

 

      5. System wdrażania programu 

        1. Jednostką koordynującą realizację Gminnego Programu Profilaktyki                             

i Rozwiązywania Problemów na rok 2012 jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz powołany w tym celu pełnomocnik. 

 

        2. Z tytułu podejmowanych działań o charakterze interwencyjnym i pomocowym           

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi każdy z członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymuje wynagrodzenie: 

         a. za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w wysokości 10 % kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia, 

         b. za udział w jednym posiedzeniu sądu w wysokości 20 zł brutto, 

         c. za przeprowadzenie kontroli jednego punktu sprzedaży 10 zł brutto. 

 

        3. Pełnomocnik z tytułu podejmowanych czynności w zakresie powierzonych 

obowiązków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów na rok 2012 otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 400,- zł brutto. 

 

      2) W dziale 7 Preliminarz wydatków na rok 2012 planowaną kwotę wydatków                          

84.800,- zł zwiększa się o kwotę 6.163,44 zł o środki niewykorzystane w roku 2011                         

tj. do kwoty 90.963,44 zł, 

         a) w pkt 1 kwotę 550,00 zł zastępuje się kwotą 1.485,00 zł i ppkt a i b otrzymują 

brzmienie: 

     a.  zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia profilaktyki 800,00 zł, 

     b. zakup usług związanych z przeprowadzeniem zajęć profilaktyczno- edukacyjnych 

685,00 zł, 
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         b) w pkt 2 kwotę 2.600,00 zł zastępuje się kwotą  3.100,00 zł i ppkt c otrzymuje 

brzmienie: 

     c. zakup usług związanych z przeprowadzeniem zajęć profilaktyczno- edukacyjnych 

1.500,00 zł, 
         c) w pkt 4 kwotę 18.382,00 zł zastępuje się kwotą  22.308,00 zł i ppkt a i c otrzymują 

brzmienie: 

     a. Wynagrodzenie przewodniczącej GKRPA wraz z pochodnymi (12x400,00) 5658,00 zł 

     c. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

za udział w posiedzeniach sądu (25x 20,00 zł) 500,00 zł, 

     d. Zakup usług związanych ze sporządzaniem opinii psychiatryczno- psychologiczno-

sądowych (20x 390,00 zł) 7.800,00 zł 

     e. Wnioskowanie do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia 1.150,00 zł 

 opłata sądowa za wnioski do sądu (25x40,00 zł)  

 opłata sądowa za wydanie odpisu postanowienia (25x6,00 zł)  

         d) w pkt 11 kwotę 1.968,00 zł zastępuje się kwotą  2.770,44 zł i ppkt a otrzymuje 

brzmienie: 

a. zakup artykułów w celu przygotowania paczek 2.770,44 zł. 

2) W dziale 7 Preliminarz wydatków na rok 2012 w pkt 5 Kontrole punktów i miejsc  

sprzedaży napojów alkoholowych Kontrole przedsiębiorców korzystających z zezwoleń               

na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych ppkt d i e zastępuje się ppkt a i b. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 


