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w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji
Rozwiqzywan ia Problem6w Al koholowych w Czerwionce-Leszczynach.

Na podstawie
- art.30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorzEdzie gminnym (t.j. Dz. U.
2001 roku , Nr 142, poz. 1591 z poZniejszymi zmianami),
- arl. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 pa2dziernika 1982 roku o wychowaniu w trze2wo6ci
i przeciwdziataniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.22007 roku, Nr 70, poz.473 zp62n. zm.)

zarzqdzam co nastgpuje :

s1
Wprowadzi6 Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych w Czerurionce-Leszczynach, kt6rego treSc okreSla zalqcznik do
n i n iejszeg o zarzqdzenia.

s2
Nadzor nad dzialalnoSciq Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych
w zakresie organizacyjnym i finansowym sprawuje Dyrektor O6rodka Pomocy
Spolecznej w Czerwio nce-Leszczynach.

s3
Tracq moc nastgpujqce Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czenruionka-
Leszczyny:
- Nr 0151118/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow
Al ko ho lowych w Czerwio nce- Les zczynach,
- Nr 23012009 z dnia 11 wrze6nia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
w Czenruionce-Leszczynach, stanowiqcego zalqcznik do Zarzqdzenia
Nr 015111812008 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Organizacyjnego Gminnej Komisji Roanriqzywania Problemow Alkoholowych w
Cze nryi o n c e-Leszczyn a c h .

s4
Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Dyrektorowi O6rodka Pomocy Spolecznej
w Czenruionce-Leszczynach.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 marca 2011 roku.
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i)

REGU LAM IN ORGAN IZACYJ NY

1.

2 .

G M r N N EJ KOM rSJ I ROZWTAZYWAN tA PROBLEMOW ALKOHOLOWYG H
W CZE RWIONCE-LESZCZYNACH

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

s1
Regulamin okreSla zadania, organizacje wewnQtrznEoraztryb pracy Gminnej Komisji
Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, zwanej dalej,,Komisjq".
Komisja dziala na podstawie:
1) ustawy z dnia 26 pa2dziernika 1982 roku o wychowaniu w trze2woSci

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U.22007 r. Nr 70, poz 473 zpozn. zm.),
2) niniejszego regulaminu.

s2
Komisja inicjuje dzialania auiqzane z profilaktykq i rozwiqzywaniem problem6w
alkoholowych oraz integracjq spolecznq os6b uzaleznionych od alkoholu.
Komisja podejmuje czynnoSci zmierzajEce do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzaleznionej od alkoholu, obowiqzku poddania sig leczeniu w zakladzie
lecznictwa odwykowego.

s3
Komisja dziala w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych uchwalany przez Radq Miejskq oraz obowiqz$qce przepisy.

II. ZADANIA KOMISJI

s4
Do zadan Komisji nale?y w szczegolno5ci:
1) inicjowanie dzialafi zwiqzanych z profilaktykq i rozwiqzywaniem problem6w

alkoholowych, w zakresie:
a) zwigkszania dostqpno6ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b

uzaleznionych od alkoholu,
b) udzielania rodzinom, w kt6rych wystqpujq problemy alkoholowe, pomocy

psychospolecznej i prawnej, a w szczeg6lnoSci ochrony przed przemocq
w rodzinie,

c) profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiqzywania problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii,
w szczeg6lno6ci dla dzieci i mlodziezy,

rozpatrywanie zawiadomien osob i instytucji o przypadkach uzasadniajqcych
wszczgcie postgpowania o zastosowaniu obowiqzku poddania sie leczeniu
odwykowemu,
prowadzenie postgpowania w stosunku do osob nadu2ywajqcych alkoholu:

2)

3)



a) kierowanie na badanie pzez bieglych w celu wydania opinii w pzedmiocie
uzale2nienia od alkoholu iwskazania rodzaju zakladu leczniczego,

b) wnioskowanie do sqdu o zarzqdzenie poddania badaniu osoby w przypadku
braku opinii biegtych w przedmiocie uzale2nienia od alkoholu,

4) prowadzenie postqpowania w stosunku do os6b uzaleznionych od alkoholu:
a) kierowanie do sqdu wnioskow o wszczqcie postgpowania o zastosowanie

obowiqzku poddania siq leczeniu odwykowemu,
b) wnioskowanie do sqdu o ustanowienie kuratora na czas trwania tego leczenia,

5) opiniowanie wniosk6w o wydanie zezwolenia na sprzedaZ napoj6w alkoholowych
w zakresie zgodno6ci lokalizacji punktu sprzedazy z uchwalami Rady Miejskiej,

6) dokonywanie kontroli przestrzegania zasad iwarunk6w korzystaniazzezwolen na
sprzedaZ napojow alkoholowych na terenie gminy na podstawie upowaZnienia
wydanego przez Burmistza,

7) wspotdzialanie z organami gminy, instytucjami, zakladami pracy, osobami
fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami spolecznymi w zakresie
promocji trze2wego stylu Zycia i warto6ci abstynencji oraz rozwiqzywania
problem6w alkoholowych.

s5
Komisja moze wydawa6 opinie w sprawie projektow dotyczqcych.
1) liczby punktow sprzedaZy napojow alkoholowych oraz zasad ich usytuowania

na terenie gminy,
2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych.

s6
Komisja podejmuje inne zadania, okre5lone pzez Burmistrza.

III. ORGANIZACJA I TRYB DZIALANIA KOMISJI

s7
Czlonk6w Komisji powofuje Burmistrz Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny.
W jej sklad wchodzq osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiqzywania
problem6w alkoholowych.
Kaldy czlonek Komisji petni swojq funkcje a2 do odwolania przez Burmistrza,
zlo?enia rezygnacji lub ustania cztonkostwa w inny sposob.
Komisja pelni dyzury co najmniej razw tygodniu orazobraduje na posiedzeniach
ogolnych, kt6re zwolywane sq stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej ni2 raz
w miesiqcu.
Ustala siq sklad Komisjiw liczbie 5-10 czlonkow.

s8
1. Pienrvsze posiedzenie Komisji zwoluje i prowadzi Burmistrz. Na tym posiedzeniu

czNonkowie Komisji wybierajq ze swego skladu Prezydium Komisji w skladzie:
Przewod n iczqcy, Zastgpca, Sekreta rz
Prezydium Komisji kolegialnie kieruje jej pracami, a w szczegolnoSci opracowuje
projekty planow i terminy realizacji zadafi w sprawach bgdqcych przedmiotem
prac Komisji, a takze odpowiada za jej prawidlowq dzialalno66.
Przewodniczqcy Komisji w szczeg6lno6ci:

1.
2 .

3.

4.

5 .

2.

3.



a) w realizacjizadafi reprezentuje Komisjg przed organami Gminy ina zewnqtrz,
b) zwoluje i ustala tematykq i porzqdek posiedzen oraz przewodniczy obradom,
c) sporzqdza korespondencjq i podpisuje dokumenty wychodzEce na zewnqfrz,
d) wsp6lpracuje w zakresie profilaktyki z podmiotami zajmujqcymi siq tematykq

rozwiEzywan ia problemow a lkoholowych.
4. Zastqpca P rzewod n iczqcego Komisj i w szczeg6lno6ci :

a) wykonuje obowiqzki Przewodniczqcego w przypadku jego nieobecnoSci,
b) odpowiada za prawidlowe sporzqdzenie i prowadzenie dokumentacji spraw,
c) prowadzi dokumentacjg w zakresie opinii wnioskow o wydanie zezwolen na

sprzeda2 napojow alkoholowych oraz kontroli punkt6w ich sprzedaZy,
d) wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczqcego Komisji.

5. Sekretarz Komisji w szczeg6lno6ci:
a) wykonuje obowiqzki Zastgpcy Przewodniczqcego w raziejego nieobecno6ci,
b) gromadzi i archiwizuje dokumentacjg prowadzonych spraw,
c) przygotowuje dokumentacjg spraw rozpatrywanych na danym posiedzeniu,
d) wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczqcego Komisji.

6. Czlonek Komisji w szczegolnoSci:
a) uczestniczy w jej pracach poprzez udzial w dy2urach, w posiedzeniach

ogolnych orazw kontrolach punkt6w sprzedaZy napojow alkoholowych,
b) sporzqdza dokumentacjq spraw oraz bierze udzial w innych formach dzialan

wynikajqcych z prowadzonych zadafi ,
c) podnosi swojq wiedzg w temacie rozwiqzywania problem6w alkoholowych,
d) wykonuje inne zadania zlecane przez Komisjq.

se
1. Komisja rozpatruje sprawy, kt6re naleZE do zakresu jej zadafi z wlasnej inicjatywy

lub na wniosek strony.
2. Komisjaw zakresie swojej dzialalno5ci podejmuje uchwaty i wnioski oraz wydaje

opinie i komunikaty.
3. Posiedzenia Komisji mogE byc jawne lub prowadzone z wylqczeniem jawnoSci,

a z pzebiegu kazdego z nich sporzqdza siq protok6t.
4. Posiedzenia dotyczqce os6b naduzywajqcych alkoholu odbywajq sig

z wylqczeniem jawno6ci, a protok6l sporzqdzony z tego posiedzenia objqty jest
tajemnicq.

5. Z przebiegu jawnego posiedzenia Komisji mo2e by6 sporzqdzony komunikat
z przeznaczen iem do uzytku zewngtrznego.

6. Uchwaty Komisji podejmowane sq w glosowaniu jawnym i zapadajq zwyklq
wiqkszo6ciq glosow pzy obecno6ci co najmniej polowy skladu Komisji.

7. Czlonkowie Komisji zwiqzani sq jej uchwatami niezaleznie od stanowiska, jakie
zalqli w gNosowaniu nad tymi uchwalami.

8. Komisja mo2e ustali6 procedury postqpowania oraz tryb pracy i podejmowania
decyzji, jak i ustali6 roczny kalendarz dyzur6w i posiedzefi.

9. Posiedzenie Komisji moze by6 r6wnie2 zwolane na wniosek Burmistrza w celu
rozpatrzenia okre5lonej sp rawy.

s10
Po zakoficzonym roku kalendarzowym , a w pzypadku jej wcze6niejszego odwolania,
Komisja sporzqdza sprawozdanie ze swojej dzialalno6ci za ten okres i przedstawia je
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny.



s 11
1. Do udzialu w posiedzeniach Komisji mogq by6 zapraszani pzedstawiciele

organizacji spolecznych i zawodowych oraz eksperci, a tak2e inne osoby nie
bgdqce jej cztonkami.

2. Osoby wymienione w ust.1 biorq udziaN w obradach Komisji z glosem doradczym
w celu zlo2enia informacji, wyja5nieh lub opinii.

3. Osoby zaproszone, biorqce udzial w posiedzeniu Komisji podpisujq zobowiqzanie
o zachowaniu tajemnicy, co do wiadomo5ci uzyskanych w trakcie obrad Komisji.

s12
Dla realizacji okre6lonych zadan Komisja moZe wyodrgbni6 w swej strukturze zespoly
tematyczne, kt6re mogq sktadac opinie i wnioski do Komisji, bez prawa
podejmowania uchwal.

s13
Komisja moZe antroci|, sig o udzielenie stosownej pomocy w tym o przedstawienie
informacji i wyja6niefi w sprawach dotyczqcych jej zadafi do jednostek
organizacyjnych gminy, Policji, plac6wek lecznictwa odwykowego, izb wytrze2wien,
zaklad6w opiekizdrowotnej, zakfadow pracy oraz do innych instytucji i organizacji.

s14
Czfonkowie Komisji otrzymujq za udziaN w jej pracach wynagrodzenie miesiqczne
wedlug zasad okre6lonych przez Radg Miejskq w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych.

s15
1. Nieusprawiedliwiona nieobecno5c czlonka

co najmniej jednego miesiqca skutkowa6
go ze skladu Komisji.

2. Z wnioskiem o odwolanie czlonka ze skNadu Komisji wystgpuje w jej imieniu
Przewod niczqcy Komisji .

3. Decyzjq w sprawie odwolania czlonka Komisji podejmuje Burmistrz Gminy
i Miasta Czenrionka-Leszczyny.

s16
Obstugg biurowq Komisja zapewnia
organizacyjno-technicznym OSrodka
Leszczynach.

Komisji w jej pracach w okresie
moze wnioskowaniem o odwolanie

we wlasnym zakresie przy wsparciu
Pomocy Spolecznej w Czenarionce-

s17
Obslugg finansowq Komisji zapewnia Dzial Finansowo-Ksiggowy O5rodka Pomocy
Spotecznej w Czerwionce-Leszczynach.


