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z dnia  5 stycznia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 5 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013r. poz.594 z późn. zm.1) i art. 4¹ ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1356 z późn. zm.2) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala 
co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały nr LI/408/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 listopada 2014r. 
w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”;

1) przewodniczącemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 610,00 zł ( słownie: sześćset dziesięć 
złotych),

2) członkom przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 488,00 zł (słownie: czterysta    osiemdziesiąt 
osiem złotych).”

2) po pkt. 8 dodaje się pkt.9 i 10 w brzmieniu:

„9. W przypadku gdy członek w danym miesiącu nie uczestniczył w żadnym posiedzeniu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  wynagrodzenie za ten miesiąc nie przysługuje;

10. Za każdą nieobecność na posiedzeniu członkom potrąca się 50% przysługującego wynagrodzenia 
miesięcznego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1] zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w 2013 roku poz. 645 i poz. 1318 oraz w 2014 roku poz. 379 i poz. 1072.
2] zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w 2013 roku poz. 1563 i z 2014 roku poz. 1188.
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UZASADNIENIE

Zmiana diet dla radnych Rady Miejskiej w Mszczonowie spowodowała zmianę uchwały
w sprawie wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mszczonowie.

Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 610,00 zł brutto miesięcznie, zaś pozostałym członkom
wynagrodzenie w wysokości 488,00 zł brutto miesięcznie.

Planowane wydatki komisji na wynagrodzenia po zmianie na rok 2015:
· przewodniczącej będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 7.320 zł,

· członkom komisji wynagrodzenie w wysokości 58.560 zł.

Planowane wynagrodzenia w 2015r. wynosić będą 65.880 zł.
Wydatki na wynagrodzenia członków GKRPA wzrosną w następnym roku ponieważ od

stycznia 2015r. do komisji powołanych jest dwóch nowych członków i komisja będzie liczyła 10
osób.

Planowane wydatki na wynagrodzenia w stosunku do wszystkich wydatków komisji będą
wynosić 28,64 %.
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