
UCHWAŁA NR XXXIX/246/2014 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 24 lipca 2014r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 

 

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

§1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/209/2013 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 
21 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2014 rok w rozdziale pn. ,,Wynagrodzenie członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli” po ust. 1 dodaje się ust. 1a  
i ust. 1b w brzmieniu: 

,, 1a. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy 
wykonywaniu czynności związanych z pracą komisji, w tym również za uczestnictwo  
w szkoleniach, seminariach, konferencjach na terenie gminy oraz poza gminą otrzymywać 
będą zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu pracy służbowej na obszarze kraju. 

1b. W przypadku braku możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej przysługuje 
zwrot poniesionych kosztów własnym środkiem transportu według stawek określonych  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania i sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów użyczenia do celów służbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy”.  

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
do Uchwały Nr XXXIX/246/2014 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 lipca 2014r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014r. 

 

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych 
od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy 
Pogorzela na rok 2014 określone zostały zadania Komisji oraz zasady wynagradzania jej 
członków. Program nie określał jednak zasad zwrotu kosztów podróży członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy wykonywaniu czynności 
związanych z pracą Komisji. 

W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie zmian w Programie i określenie 
warunków zwrotu kosztów podróży dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Pogorzeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przygotowała: Renata Sierszulska 
 


