
 

UCHWAŁA NR XXIII/144/16 

RADY MIASTA DYNÓW  

z dnia 8 grudnia 2016 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/135/16  Rady Miasta Dynów z dnia 

28 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1, 2 
i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r., poz. 487) Rada Miasta Dynów 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2017 rok dla Miasta Dynów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/135/16  

Rady Miasta Dynów z dnia 28 października 2016 roku rozdział III otrzymuje 

brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2 

W pozostałej części Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 rok dla Miasta Dynów pozostaje bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 

 



 

 

         Załącznik  

do  UCHWAŁY NR XXIII/144/16 

          RADY MIASTA DYNÓW  

                                                                                      z dnia 8 grudnia 2016 roku 

Rozdział III 

Środki finansowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  

1. Zasady finansowania programu: 

1) Merytoryczną podstawą decyzji finansowania zadań z zakresu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych są założenia określone w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok; 

2) Źródłem finansowania zadań niniejszego programu będą środki finansowe 

budżetu gminy uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 

2. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Dynowie. 

1) Wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wypłacane jest na podstawie umów zlecenia zawieranych  

z Burmistrzem Miasta Dynów. Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie  

w wysokości 84,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt cztery złote) za: 

a) uczestnictwo w posiedzeniach komisji, na których przeprowadzane są 

rozmowy z osobami uzależnionymi i podejmowane są decyzje o obowiązku 

leczenia oraz opiniowane są wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych; 

b) przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych  

w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz przedmiotowych uchwał Rady Miasta Dynowa. 

2) Przewodniczący komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 107,00 zł 

brutto (słownie: sto siedem złotych) za pracę w MKRPA.  

3) Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest potwierdzenie udziału   

w  posiedzeniu i przeprowadzenie kontroli zgodnie z protokołem i na liście 

obecności. 

4) Posiedzenia Komisji odbywać się będą w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 

kwartał.  

5) Wynagrodzenie dla Przewodniczącej i Członków Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych naliczane będzie na podstawie: 

a) listy obecności z zapisanym czasem pracy komisji,  

b) rachunków wystawionych przez Przewodniczącego i Członków MKRPA,  

w którym określą swój czas pracy,   

6) ostatecznego zatwierdzenia przez pracownika merytorycznego wyznaczonego 

przez Burmistrza Miasta do obsługi MKRPA rzeczywistego czasu pracy MKRPA, 

który określony zostanie na podstawie listy obecności i przedłożonych rachunków.  

 

Planowany całkowity koszt realizacji powyższych zadań: 125.662,00 zł. 


