UCHWAŁA NR XL.663.2021
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2021.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
1)
1
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ), art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.
2)
zm. ) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXVI.609.2021 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 stycznia
2021 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2021 wprowadza się następujące
zmiany:
1) rozdział VII otrzymuje brzmienie:
„VII. Finansowanie Programu
Finansowanie Programu dokonywane będzie w ramach środków własnych Miasta oraz darowizn,
zapisów i innych wpływów od osób fizycznych i prawnych.
W 2021 roku planuje się kwotę 3 600 000 zł z tytułu wpływów do budżetu Miasta za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.”;
2) rozdział IX ust. 2pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi podpisane przez Przewodniczącego Komisji
lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji, zestawienie udziału poszczególnych członków
Komisji w posiedzeniu, zespole, dyżurze, kontroli – w przeciwnym przypadku wynagrodzenie
nie przysługuje.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492. oraz z 2021 r. poz. 41.

