
 
 

Uchwała Nr LXI/301/2022 

Rady Gminy w Orońsku 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr LVII/284/2022 Rady Gminy Orońsko z dnia 

31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w Gminie Orońsko 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 z późn. zm. ), art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.), Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje: 

 

§1. 

W  Uchwale  Nr LVII/284/2022 Rady Gminy Orońsko z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie  

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Orońsko na lata 2022-2025 zmienia się brzmienie 

załącznika do uchwały w ten sposób, że w Dziale XII pt. „Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, punkt nr 4 dotychczasowe brzmienie 

o treści: 

„Za udział w posiedzeniach lub wykonanie innej pracy związanej z realizacją niniejszego 

„Programu” ustala się wynagrodzenie dla członków GKRPA w kwocie 100zł brutto dla 

Przewodniczącego i Sekretarza oraz 150zł brutto dla pozostałych Członków Komisji.” 

nadaje się nowe brzmienie o treści: 

„Za udział w posiedzeniach lub wykonanie innej pracy związanej z realizacją 

niniejszego „Programu” ustala się wynagrodzeniew kwocie: 

- 200 zł brutto dla  Przewodniczącego i Sekretarza GKRPA, 

- 150 zł brutto dla pozostałych Członków GKRPA”. 

 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

 

§3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orońsko. 

 



 
 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Sylwester Różycki 



 
 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr LXI/301/2022 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) 

do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii. 

W dniu 31 marca 2022r. uchwałą Nr LVII/284/2022  Rady Gminy w Orońsko został 

przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Orońsko na lata 2022-2025. W dziale XII, który 

dotyczy spraw Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Podczas projektowania Programu wystąpiła oczywista omyłka polegająca na błędnym 

zapisie wynagrodzeń dla Członków komisji. Uchwalono dietę dla Przewodniczącego 

i Sekretarza w kwocie 100 zł, a dla Członków Komisji w kwocie 150 zł. Zamiarem 

wnioskodawcy Uchwały były propozycje odwrotne, dla Przewodniczącego i Sekretarza 

Komisji  150 zł, a dla Członków Komisji 100 zł. W dotychczasowych Programach kwoty dla 

Przewodniczącego i Sekretarza zawsze były wyższe lub równe niż dla pozostałych Członków 

komisji. 

Nadmieniam także, że od 2008 r. do 2014 r. (włącznie) ustalona w Gminnych 

Programach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orońsku  kwota  wypłacana za 

udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to 

200 zł, natomiast od 2015 r. do 2021 r. za udział dla Przewodniczącego i Sekretarza to kwota 

150 zł, dla pozostałych Członków Komisji 100 zł. 

W dniu 24 maja 2022 r. Komisja Finansowo-Budżetowa i Spraw Socjalnych 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały 

Nr LVII/284/2022 Rady Gminy Orońsko z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Orońsko na lata 2022-2025.  

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Spraw Socjalnych zaproponował 

inne stawki wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych lub wykonywanie innej pracy związanej z realizacją niniejszego 

„Programu”. Zaproponowane stawki również zostały zaopiniowane pozytywnie i zapisane 

jako nowe brzmienie w treści projektu omawianej uchwały. 

Tym samym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


