
Załącznik nr 5 do protokołu Nr XIII/08
z Sesji Rady Gminy Kruklanki

z dnia 25.06.2008r.
UCHWAŁA Nr XIII/99/08

Rady Gminy Kruklanki
z dnia 25 czerwca 2008r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/70/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art 41   ust.2 i 5 ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. 
z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Gminy w Kruklankach, uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/70/07 Rady Gminy Kruklanki  z  dnia  28 grudnia  2007r. 
stanowiącego Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Kruklanki na 2008 rok, zmianie ulega:

1. dział III pkt 3  otrzymuje brzmienie:
„ 3. Obsługa działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) wynagrodzenie członków Komisji:
- za udział w posiedzeniu Komisji - 55 zł
- za  przeprowadzenie  kontroli  punktów  sprzedaży 

napojów alkoholowych 
- 55 zł

- za organizowanie działań profilaktycznych / 
za 1 godz. 

- 15 zł (nie więcej niż kwota 
określona  za  udział  w 
posiedzeniu tj. 55 zł)

- za przeprowadzone interwencje i wywiady - 55 zł
- za  korzystanie  z  samochodu  prywatnego  do  celów 

Komisji 
- wg stawek obowiązujących 

w delegacjach

b) wynagrodzenie Pełnomocnika - koordynatora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, za obsługę i udział w posiedzeniach GKRPA, realizację zadań wynikających 
z  ustawy  o wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  oraz 
koordynowanie  działań  związanych  merytorycznie  z  realizacją  gminnego  programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 200 zł  miesięcznie.”

§ 2 

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr X/70/07 Rady Gminy Kruklanki  z  dnia  28 grudnia  2007r. 
stanowiącego Preliminarz kosztów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2008r. zmianie ulega:

1. Zdanie pierwsze Preliminarza otrzymuje brzmienie:

„Środki  finansowe  przeznaczone  na  realizację  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.   - 43.920 zł ” 



2. dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

10. Miesięczne  wynagrodzenie  pełnomocnika  – koordynatora  ds.  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych – 200 zł

11. wydatki  związane  z  działalnością  Gminnego  Punktu  Konsultacyjno  –  Informacyjnego 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 2720 zł 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2008r. i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń.

     Przewodniczący Rady Gminy 

                Stanisław Gąsior 


