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Uchwała Nr. XXVI/214/2017
Rady Gminy  w Lipniku

z dnia 24.03 .2017r.

zmieniająca  uchwałę  nr  XXII/isi/2oi6  Rady  Gminy  w  Lipniku  z  dnia  7
listopada  2oi6  r.  w  sprawie:  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na 2oi7 rok

Na podstawie art.  is ust.  2 pkt i5 ustawy w dnia s marca iggo r.  o samorządzie
gminnym ( t. j.  Dz. U. z 2oi6 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 4ł ust.  i,  2 i 5 ustawy
z   dnia   26   października   ig82   r.    o   wychowaniu   w   trzeźwości   i   przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2oi6 r., poz. 487 ze zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co
następuje:

§1

W załączniku nr i do uchwały nr XXII/isi/2oi6 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada
2oi6 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Lipnik na 2oi7 rok wprowadza się następujące zmiany:

i)  W  rozdziale  IV  Zasady  wynagradzania  członków  Gminnych  Komisji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych pkt. i otrzymuje brzmienie:

„i.   Członkowi   GKRPA  przysługuje   wynagrodzenie   za   udział   w   posiedzeniu   Komisji
w wysokości iso PLN (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) brutto za jedno posiedzenie."

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
doUchwałyNr.XXVI/214/2017
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 24.03.2017r.

zmieniającej uchwałę nr XXII/181/2016 Rady Gminy z dnia 71istopada 2016r. rozdział IV
pkt. 1 w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków GKRI'A.

Zgodnie  z  art.   4ł  ust.5  ustawy  z  dnia  26  paździemika   1982r.   o  wychowaniu  w  trzeźwości
i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (  Dz.  U.  z  2016r.  poz.  487  ze  zm)  Zasady  wynagradzania
członków  Gminnych  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  określa  Rada  Gminy
w Gminnych Programach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku ze zwiększeniem
obowiązków  GKRPA  oraz  tym,   że  poprzednia  stawka  obowiązywała  przez  ostatnie   10   1at.
Dokonano zmiany w rozdziale IV pkt.  1, w którym uchwalono że członkowie GKRI'A przysługuje
wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji w kwocie 180 zł brutto za jedno posiedzenie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały zmieniającej jest zasadne.
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