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UCHWAŁA NR VII/44/11
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze 
zm.) i art. 10 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. 
nr 179, poz. 1485 ze zm.) – Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV/25/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 w dziale VI – „Działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego” 
punkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„Wynagrodzenie konsultanta w oparciu o umowę zlecenie, przyjmującego od 1 maja 2011 roku 
w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. od 14.00 – 18.00 w Urzędzie Gminy w Gnojnie.”;

2) w załączniku nr 2 w pozycji „Kolonie profilaktyczne, programy profilaktyczne oraz szkolenia 
z zakresu profilaktyki” zwiększa się kwotę finansowania z „21.776,00” do kwoty „28.096,00”, 
w tym: 

- „zwalczanie narkomanii” z kwoty „1.000,00” do kwoty „2.000,00”, 

- „przeciwdziałanie alkoholizmowi” z kwoty „20.776,00” do kwoty „26.096,00”; 

3) w załączniku nr 2 w pozycji „Koszty działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego” 
zmniejsza się wynagrodzenie konsultanta z kwoty „12.000,00” do kwoty „5.680,00”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2011 roku został podpisany aneks do umowy, zgodnie z którym Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny od 01 maja 2011 r. będzie czynny w ostatni wtorek każdego miesiąca, 
w godzinach od 14.00 do 18.00. 

Zaplanowana kwota na wynagrodzenie dla konsultanta ulegnie zmniejszeniu, w związku z czym 
pozostałe środki zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii. 

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


