ZARZt\DZENIL NR 38/2013
WOJTA GMINY SLAWNO

z dnia 17 kwietnia 2013 roku.

w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwi'Fywania
Problemow Alkoholowych w Gminie Slawno

Na podstawie art.

41

ust. 3 uSlawy z dnia 26 pazdziernika 1982r. 0 wychowaniu

w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi G.l.: Dz. U. Z 2007r. Nr 70, poz. 473
z p6Zn. zm.) za rzCldzam, co

nast~puj (>:

Ustalam Regulamjn Gmjnnej Komisji Ro zwiqz)'vvania Problem6w !\lkoholowych
w Slawnie, stanowiClcy zalClcznik Nr 1 do niniejszego zarzCldzenia.

§2

\Nykonanie zarz,)dzenia powicrzam Gminncj Komisji I<.ozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych.

§3

ZarzCldzenie wchodzi w zycic z dniem podpisania .

Za1'lcznik Nr 1
do zarz'ldzenia nr 38/2013
W6jta Gminy Slawno
z dnia 17 kwietnia 2013r.

Regulamin Gminnej Komisji Rozwi'lzywania Problem6w
Alkoholowych w Gminie Slawno
W zakresie nie uregulow anym niniejszym reg ulaminem majq zastosovvanie przepisy
ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. 0 wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi ( l.j. Dz. U. z 2002 r. Nr '147, poz. 123] ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 Iipca
2005 r. 0 przec iwdzialaniu nal'komanii ( Dz. U. z 2005 r, nl' 179, poz. 1485 ze zmianami).

I.

Zadania i uprawnicnia Komisji:

1. Komisja inicjuje dziaiania w zakresic protilaklyki

I

rozwiqzywania problemaw alkoholowych

i narkomanii, ktare w szczegalnosci obcjmuj q:
•
•
•

•
•

zwi~kszenie

dostypnosci pomocy terapculycznej i rehabilitacyjnej dla osab uzaleznionych i osab
zagrozonych uzaleznieniem od alkoholu i llarkotykaw,
udzielanie rodzinom, w ktarych wYSlypujq problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy
psychospofecznej i prawnej, a w szczcgalnosci ochrony przed przemocq w rodzi nic,
prowadzenie profllaktycznej dziaialn osc i informaeyjnej, edukaeyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiqzywania problem aw alkoholowych i narkomanii, w szezega lnosci dla dzieci
i miodziezy, w ty111 prowadzenie zajl;c spo rtowo-rekreaeyjnye h dla uezniaw, a takZe na rzecz
dozywiania dzieei uezestniezqcyeh w pozalekeyjnyeh programaeh op iekunezo-wychowaczych
i soejoterapeutycznych,
wspomaganie dzialan instytucji, sto warzyszcll i osab fizycznych , siuz.qcej rozwiqzywaniu
problemaw alkoholowych i narkomanii.
pomoc spofecznq osobom uzalezn ionYIl1 i roclzi nom osab uzalei.nionych dotkni~tych ub6stwcm
i wykluczenie111 spOfeCznY111 i inlcgrO\vani c zc srodowiskiem lokalnym (yeh osab
z wykorzystaniem praey socjalnej i kontraktu socja lncgo.

2. Komisja opiniuje:
A. Projekty uehwal dot yezqee:
• liczby punktaw sprzedazy napoJow alkoholowych zawieraja,eyeh po\V)'zej 4,5 % alkoholu
(z wyja,tkiem piwa) przeznaczonych do spoz.ycia w miejscu lub poza miejseem sprzedazy,
• zasady llsytuowania na terenie gminy micjsc sprzedazy i podawania napoj 6w alkoholowych,
• Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemaw Alkoholowyeh i Narkomanii na
dany rok,
B. Wydawanie zezwolen na prowadzcnic sprzedazy napojaw alkoholowyeh przeznaezonyeh do
spozyeia w miejscu lub poza miejscem sprzcdazy, (wyrazenie opinii nast«puje w drodze
postanowienia).
C. Roczne projekty sprawozdan z realizacji programu.
3. Komisja wszczy na postypowanie w sprawic naduzywania alkoholu (na wniosek stron maj qcyc h
interes prawny lub obowiqzek) jezeli naduz.ywanic alkoholu i zazywanic narkotyk6w powoduj e
rozkiad zycia rodzinnego, demoralizacjy nicletnich Illb systematyczllc zakiacanie porzqdku
publicznego.

•

przykladowo, uprawnionymi do sk taclania wniosk6w 0
WSZCZyCle postt(powania
w \vymienionych sprawach Sq: najbli zsza roclzina, osoby wsp61nie zamieszklljqCe, policja,
organizacje spofccznc, zaklad pracy, sz kota , prokuralor, kmator sqdowy, OPS.

4. Komisja moze ze wzglt(du na wazny intcrc s rodzinny lub spoleczny WSZCZqC POslypowanic
z urzt(du wobec os6b naduzywajqcych alkoholu lub zazywajqcych narkotyk6w i poclejmuje
dzialania motyv.rujqce osoby uza leznionq od alkoholu i narkotyk6w do leczenia odwykowego.
5.

W celu realizacji swoich zadall Komi sja moze zcldac udzielenia jej informacji dotyczqcych os6b
nacluzywajqcych alkoholu lub uzalezni onych od narkolyk6w, w szczeg61nosci od policji, izby
wytrzezwien, zakladu pracy, OPS itp.

6. W sprawach 0 nacluzywanie alkoholu i zazywanie narkolyk6vv w zwi qzku z zaistnieniem
przeslanki ustawowej tzn. rozkladu pozycia rodzinnego, demoralizacji nieletnich lub zakl6cania
spokoju lub porzqdku publicznego oraz po wyczerpaniu wszystkich mozliwosci, Komisja
podejmuje dzialania zmierzajqce clo orzeczenia przez Sqd zastosowania wobec osoby
uzaleznionej od alkoholu i narkolyk6w obowiqzku poddania si y leczeniu w za kladzie lecznictwa
ocl \V)ikowego.

II. ORGANIZACJA PRACY KOMISJI
1. Komisje powollije oraz okresla jej sklad W6jl Gminy zarzqdzeniem. Komisja rozpoczyna
dziatalnosc z dniem powolania.
2. Komisja skbda sit( z 6 os6b. W sktad Komisji wchoclzq Przewodniczqcy, Zasl y pca
Przewodniczqcego , Sekretarz i 'zlonkowie.
3. Caloksztahem prac Komisji kieruje Przewoclnicz'lcy, kt6rego wyznacza W6jl.
•
•
•
•
•
•
•
•

Do kompetencji Przewodnicz~lccgo nalczy:
reprezentowanie Komisji na zewnqlrz,
podpisywanie pism i dokumenl6w w sprawach nal ezqcych clo wtascivvosci rzeczowej Komisji ,
prowadzenie posiedzen Komisji,
ustalanie termin6w posiedzen Komisji ,
okreslanie zadan czlonkom Komisji ,
nadzorowanie prawidlowosci sporzqdzania protokol6w z posiedzell Komisji,
zapraszanie na posiedzenia Komisji i do ud ziatu w pracach Komisji osoby nle bydqce jej
czfonkami .
wszelkie inne czynnosci zapewniajqce sprawne i zgodne z przepisami clzialanie Komisji .
Podczas nieobecno sci Przewoclniczqcego na Komisji jcgo kompclcncje przejmuje Zastypca
Przewoclniczqcego.
Do zadan Sekretarza nalezy:
•
zawiadamianie czlonk6w Komisji 0 wyznaczonym terminie posieclzell,
•
przedkladanie czlonkom Komisj i wszystkich dokument6w wskazanych przez
Przewodniczqcego Komisji,
•
protokolowanie posiedzell Komisji ,
•
zapewnienie obstugi administracyjno-technicznej pracy Komisji
•
prowadzenie dokumentacji Komisji, rejestrowanie wplywajqcej koresponclencji
i przekazywanie jej do wglqdu PrzewodniczqCemll,
•
inne zadania wynikajqce z zakresll czynnosci z zawartego stosllnkll pracy pomit(dzy
Urzydem Gminy w Stawnie, a osoba pe1niqcq I'unkcje Sekretarza.

4. Komisja rozpatruje sprawy na posied zeniach w obecnosci

przynajmniej polowy liczby
czlonk6w.
5. Komisja moze upowaznie osoby nie bQdqce jej czlonkami do wykonania czynnosci, zwiqzanych
z dzialalnosci q Komisji.
6. Posiedzenia Komisji zwoluje Przewodniczqcy w miar~ potrzeb, nie rzad ziej niz raz na dwa
miesiqce. Przewodniczqcy llstala w llzgodnieniu z resztq komisji porzqdek i tematyk~
posiedzenia, oraz zaprasza na posicdzcnie zainteresowane osoby. Powiadomienie cZfonk6w
Komisji 0 spotkaniu powinno miee miej sce co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem
posiedzenia.
7. Postanowienia Komisja podejmuje wiQkszosci q glos6w obecnych, przy obecnosci co najmniej
POfOWY skladu Komisji. Przy r6wnej ilosci oddanych glos6w decyduje gIos Przewodniczqcego.
8. Z posiedzen komisji Sekretarz Komisji sporzqdza protok61, kt6ry podpisujq czlonkowie komisji
obecni na posiedzeniu. Do protok01u dolqcza si ~ list~ obecnosci.
9. CZfonkowie Komisji zobowiqzani Sq wykonywac swoje obowiqzki sumiennie, sprawnie,
dokladnie i bezstronnie oraz uczestniczye w posiedzeniach i pracach Komisji .
10. Czlonkom Komisji za prac~ w Komisji przysluguje wynagrodzenie ustalone za udziaf W
posiedzeniu Komisji w wysokosci 10% najni zszego wynagrodzenia za prac\ - Uchwa1a nr
XIII/68/2004 Rady Gminy Slawno z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie naleznosci cZfonk6w
Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych.

