
UCHWAŁA XXIII/180/2017
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/261/2013 Rady Gminy  Olszanka z dnia 18.12.2013r.w sprawie 
uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016r., poz. 446, zm.; Dz.U. z 2016r., poz. 1579.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz.930, zm.; Dz.U. z 2016 poz. 1583, poz.2174) 
oraz art.41 ust 1,2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487) Rada Gminy Olszanka uchwala, co 
następuje:

§ 1.  W załączniku  nr 1  do uchwały nr XLI/261/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  na lata 2014-2020, pkt 
VII  otrzymuje brzmienie:

1. Za pracę w komisji , tj. każdorazowo za udział w posiedzeniu Komisji lub  udział w kontroli  
punktów sprzedaży napojów alkoholowych ustala się wynagrodzenie w kwocie 65 zł brutto.

2. Wynagrodzenie , o którym mowa w punkcie 1 wypłacane jest każdorazowo w terminie do 14-tu dni 
od zakończenia posiedzenia lub kontroli,  na podstawie listy obecności.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 nie przysługuje członkom komisji będącym radnymi 
oraz pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Gminy Olszanka oraz kierownikami  gminnych jednostek 
organizacyjnych.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art.41 ust.5 w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych

rada gminy określa zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów

alkoholowych. Zmiana uchwały NrXLI/261/2013 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 wynika z konieczności

doprecyzowania zasad wypłaty wynagrodzenia członkom tych komisji.
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