UCHWA ŁA

Nr X/90/07

Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 20 września 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 marca 2007
roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień oraz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie - dla Gminy Trzebnica na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / , w związku z art. 4', ust 2
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi /tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./ oraz art. 10 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. z. 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm. / i
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy / Dz. U.
z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 /
- Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje :

§ 1.
1. W Załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr V/41/07 z dnia 20 marca 2007 roku
uchyla się treść punktu 2.4. podpunkt 2. w rubryce „Działania” i nadaje mu się brzmienie:
„Wynagrodzenie dla członków Komisji – 9 osób”
2. W Załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr V/41/07 z dnia 20 marca 2007 roku
uchyla się treść punktu 5. 1) oraz 5.3) i nadaje się im brzmienie:
1) „Członkom Gminnej Komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie za udział w pracach
Komisji w następujących wysokościach:
- 150 zł brutto członek Komisji
- 170 zł brutto sekretarz Komisji
- 200 zł brutto przewodniczący Komisji”.
3) „Wypłata wynagrodzenia za pracę w Komisji następuje na podstawie listy obecności
potwierdzającej udział członka Komisji w jej pracach, poświadczonej podpisem
przewodniczącej Komisji. W przypadku nieobecności przewodniczącej potwierdzenia listy
obecności dokonuje sekretarz lub pełnomocnik ds. profilaktyki uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Trzebnicy
(-) mgr Jan Darowski

