
UCHWAŁA Nr .... 

Rady Miasta Lublin 

z dnia ....... .. 

zmieniająca uchwałę nr 27/11/2018 Rady Miasta lublin z dnia 20 grudnia ho18 w sprawie

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jra Miasta Lublin

na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r .poz. 2137 

z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§1

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dla Miasta Lublin na 2019 r., stanowiącym załącznik do uchwały Nr 27/11/2018 Rady Miasta Lublin z 

dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale Ili ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Członkowi Komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalonego w trybie i na zasadach określonych ustawą o minimalnym 

wynagradzaniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem" za każdorazowy 

udział w posiedzeniach zespołów: 

• orzekającego;

• opiniującego;

• merytorycznego;

• ds. kontroli;

a także w posiedzeniach plenarnych całej Komisji. 

2.Przewodniczącemu Komisji za wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy Komisji

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia.";

2) w Rozdziale Ili ust. 2a i 2b otrzymują brzmienie:

„2a Wiceprzewodniczącemu Komisji za wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy Komisji 

przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia. 

2 b. Sekretarzowi Komisji za wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy Komisji 

przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia." 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 



Uzasadnienie 

Projekt uchwały dotyczy zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r., stanowiącym załącznik do uchwały nr 

27/11/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r. - w zakresie dotyczącym 

wynagrodzenia członków Komisji, a także Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 

Sekretarza. 

Zmiana nawiązuje do zapisów w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin obowiązujących od roku 2018 roku, przy czym 

wysokość wynagrodzenia jest wyższa niż obowiązująca wówczas (3% dla członków Komisji 

i Przewodniczącego). 

Proponowane kwoty wynagrodzenia będą wyższe lub zbliżone do wynagrodzeń członków Komisji w 

innych miastach porównywalnej wielkości: 

• 45 zł za udział w posiedzeniu (Olsztyn),

• 100 zł za udział w posiedzeniu (Gorzów Wielkopolski),

• 100 zł za udział w posiedzeniu (Warszawa),

• 120 zł za udział w posiedzeniu (Szczecin),

• Od 30 zł do 150 zł za udział w posiedzeniu, w zależności od rodzaju zadania (Wrocław),

• Od 50 zł do 200 zł za udział w posiedzeniu, w zależności od rodzaju zadania (Toruń),

• Od 100 zł do 200 zł za udział w posiedzeniu, w zależności od rodzaju zadania (Bydgoszcz),

• 7% minimc1lnego wynagrodzenia za pracę za udział w komisji (Poznań},

• 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę za udział w komisji (Kielce),

• 600 zł miesięcznie (Kraków),

• 15% diety radnego Rady Miejskiej miesięcznie (Białystok).

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w w/w miastach (poza Krakowem) Komisje liczą mniej członków 

niż w Lublinie. Mediana sumy rocznych wynagrodzeń dla członków Komisji w 17 miastach 

o statusie wojewódzkim (poza Warszawą) wynosi 212 tys. zł.

Stawki przyjęte z inicjatywy grupy radnych na sesji Rady Miasta w dniu 30 maja 2019 r. 

spowodowałyby wzrost wynagrodzeń Komisji w tym roku o ok. 120-180 tys. zł, co nie było 

planowane w tegorocznym budżecie miasta. Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli złagodzić 

ten wzrost a jednocześnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom radnych Rady Miasta w sprawie 

podwyższenia stawek wynagrodzeń w Komisji. 



Jarosław Pakuła 

Przewodniczący Rady Miasta 

Informuję o zaw:ązaniu się Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie zmiany Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r.,  

którego przewodniczącym jest Krzysztof Jakubowski, zam. przy ul. ---------- --/---- w Lublinie. 

W załączniku przedkładamy projekt uchwały oraz wykaz podpisów ponad 300 mieszkańców 

Lublina, mających czynne prawo wyborcze w wyborach do rady miasta Lublin. 

Adres do korespondencji z komitetem: 

ul. Peowiaków 10/8 

20-007 Lublin

tel. 513 97 95 97 

Z poważaniem 

Przewodniczący Komitetu 

Inicjatywy Uchwałodawczej 


