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UCHWAŁA NR XLV/.../22 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/378/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2022r.  w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W treści załącznika do uchwały nr XXXVIII/378/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2022r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 dokonuje się następujących zmian: 

1) Skreśla się dotychczasową treść §1 ust. 3 załącznika do uchwały i wprowadza nową w brzmieniu: 
„Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach. Realizacja programu odbywa się 
przy współpracy z Urzędem Gminy w Gorzycach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gorzycach - zwaną dalej Komisją, Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą 
w Gorzyczkach, placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, gminnymi jednostkami 
organizacyjnymi, instytucjami rządowymi, policją i sądami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi 
się edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem i rekreacją oraz wychowaniem w trzeźwości.” 

2) Skreśla się dotychczasową treść §7 ust. 1 załącznika do uchwały i w prowadza nową w brzmieniu: 

„Za udział w pracach Komisji, jej członkom przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto, obliczane 
jako procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w miesiącu wypłaty 
wynagrodzenia określonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r., poz. 2207) w następujących wysokościach: 

1) Przewodniczący Komisji – 14%, 

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – 12%, 

3) Członek Komisji – 10%.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Rada Gminy Gorzyce w dniu 31 marca 2022 r. uchwałą nr XXXVIII/378/22 przyjęła Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 
2025. W toku realizacji programu zaszła potrzeba doprecyzowania niektórych zapisów programu, tj. 
wskazania, że realizatorem  programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach oraz określenie, że 
bazą do obliczenia wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za udział w pracach komisji jest minimalne wynagrodzenie za pracę, obowiązujące 
w miesiącu wypłaty wynagrodzenia. 
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