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Załącznik do uchwały
Rady Gminy w Poczesnej

nr 83/XIII/04 z dnia 26.02. 2004 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów alkoholowych na 2004 r. w Gminie Poczesna

l. Podstawa funkcjonowania programu /

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowychjest ustawa o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. z
późniejszymi zmianami.
Zgodnie z treścią tej ustawy istnieją dwie podstawowe formy planowania, organizacji i finansowania
działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce. Pierwsze to działanie
administracji szczebla centralnego i wojewódzkiego ujęte w formie Narodowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrów
na lata 2000-2005.
Drugie to prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
które należą do zadań własnych gminy. Powyższe zadania są realizowane ze środków pochodzących

• z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z dotacji z budżetu gminy.

II? * Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

1. Wydatki na finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
są pokrywane ze środków gminy dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 -
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

2. Wymieniona Gminna Komisja działa w oparciu o zarządzenie Wójta Gminy w
Poczesnej nr 0151/35/04 z dnia 05 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Do wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogą
należeć w szczególności:

wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji jej przewodniczącego,
sekretarza i członków,
wynagrodzenie za przeprowadzone wywiady środowiskowe u osób
nadużywających alkoholu,
wydatki z tytułu diet oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu,
wydatki rzeczowe Komisji.

4. Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji wynosi 5% najniższego
j wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wynosi 4%
najniższego wynagrodzenia.

6. Wynagrodzenie miesięczne dla Przewodniczącego Komisji wynosi 15% najniższego
wynagrodzenia.

7. Wynagrodzenie miesięczne dla Sekretarza Komisji za wykonywanie czynności
biurowych wynosi 10% najniższego wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie należy się za posiedzenie odbyte poza godzinami pracy.
9. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach jest wypłacane na podstawie listy

obecności zatwierdzonej przez przewodniczącego.
10. Wynagrodzenie za przeprowadzone wywiady środowiskowe będzie wypłacane na

podstawie rachunku.
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