
UCHWAŁA NR LXVIII/536/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/451/2022 z dnia 25 marca 2022 r. 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 (tj. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.), oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.1119 ze zm.) i art. 10 ust 1 – 3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.) w zw. z art. 21 ustawy z dnia 
17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2469) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LVI/451/2022 z dnia 25 marca 2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 
2025, zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następującą zmianę: 

1) W załączniku nr 1 w rozdziale 8 ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

„8.3. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
finansowane jest z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka w ramach środków przeznaczonych na realizację 
zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. 

2. Członek Komisji ma obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach. 

3. Członkowi Komisji przysługuje miesięczny ryczałt w wys. 10% minimalnego wynagrodzenia za 
prace ustalanego w trybie i na zasadach określonych ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem” za każdorazowy udział w posiedzeniach Komisji. 

4. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia stanowi obecność i aktywny udział w pracach Komisji, 
potwierdzony podpisem na liście obecności. 

5. Członkowi Komisji należy się zwrot kosztów podróży na szkolenia i konferencje podnoszące 
kwalifikacje w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

W uchwale nr LVI/451/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 
2025 w rozdziale 8 ust. 3 zostały określone zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.) stanowi, iż zasady wynagradzania członków 
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach 
rozwiązywania problemów alkoholowych.  

W poprzedniej uchwale nie wskazano wysokości wynagradzania, zatem wypełniając delegację 
ustawową należy określić wysokość wynagrodzenia przysługującemu członkom Komisji za udział                       
w posiedzeniach. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie stosownej uchwały jest zasadne i konieczne. 
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