
UCHWALA Nr XXIV/139/12 
RADA GMTNY RADY GMINY WAGANIEC 

VVAGAN!EC 2 dnia 27 grudnia 2012 roku 

w sprawie: przyjecia gminnego programu profilaktyki i rozwi^zywania problemow 
alkoholowych na 2013 rok oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania czlonkow 
Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych i Patologii Spolecznej. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym 
(tj. Dz.U.2001r. nr 142 poz.1591 z pozn. zm.), art. 4' ust. 1-2 i art. 18" ustawy z dnia 26 pazdziernika 
1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2007r. nr 70 poz. 
473 z pozn. zm.); art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu narkomanii 
(Dz. U. z 2005 r. nr 179 poz. 1485 z pozn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nast̂ puje: 

§ 1. Uchwala si^ ,.Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow 
Alkoholowych dla Gminy Waganiec na 2013 rok", stanowi^cy zat^cznik nr 1 do uchwaly. 

§ 2. Zestawienie finansowe ..Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania 
Problemow Uzaleznieh dla Gminy Waganiec na 2013 rok'\i zat^cznik nr 2 do 
uchwaly. 

§ 3. Diagnoza i stan problemow uzaleznieii na terenie Gminy Waganiec, stanowi 
zal^cznik nr 3 do uchwaly. 

§ 4. 1. Ustala si^ wynagrodzenie w postaci diety dla czlonkow Gminnej Komisji 
Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych i Patologii Spolecznej za udziat w pracach 
Komisji i Zespotu Interdyscyplinamego ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie w 
wysokosci 10% minimalnego wynagrodzenia okreslonego w przepisach wykonawczych 
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prac^ (Dz. U. 
z 2002 roku nr 200 poz. 1679 ze zm.). 
2. Pod poj^ciem ..udziai w pracach Komisji i Zespolu Interdyscyplinamego" nalezy rozumiec 
uczestnictwo czlonka Komisji w jej posiedzeniu i innych czynnosciach dotycz^cych realizacji 
gminnych programow profilaktyki i rozwi^zywania problemow uzaleznieii na 2013 rok. 
3. Podstaw^ do wyplacenia wynagrodzenia jest uczestnictwo w posiedzeniach i pracach 
komisji potwierdzone podpisem na liscie obecnosci sporz^dzonej i podpisanej przez 
przewodnicz^cego komisji lub zespolu interdyscyplinamego. 
4. Wynagrodzenie wyplacane b^dzie w Kasie Urz^du Gminy Waganiec w dniu posiedzenia. 
5. Wydatki z tytulu wynagrodzenia realizowane b^d^ z budzetu gminy. 

§ 5. 1. Czlonkowie Komisji ŝ  zobowi^zani do * obowi^zkowych szkolen 
uzupelniaj^cych. 
2. Za uczestnictwo czlonka Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych 
i Patologii Spolecznej w naradach i szkoleniach ustala si^: 

a) zwrot kosztow podrozy wedlug zasad ustalonych dla pracownikow zatrudnionych 
w panstwowej lub samorz^dowej jednostce sfery budzetowej, 

b) diet^ okreslon^ w § 4 pkt. 1. 

§ 6.Traci moc uchwala XV/70/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie przyjecia gminnego 
programu profilaktyki i rozwi^zywania problemow alkoholowych na 2012 rok oraz 
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania czlonkow Gminnej Komisji Rozwi^zywania 
Problemow Alkoholowych i Patologii Spolecznej. 

§ 7. Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy. 

§ 8. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moc^ obowi^zuj^c^ gd dnia 
01 stycznia 2013 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez 
na tablicy ogloszeh w Urz^dzie Gminy Waganiec, a takze poprzez zamieszc2 
stronie internetowej www.bip.ugwaganiec.pl. 
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