
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerrvronka-Leszcryny Zarzqdzenienr llltzl
Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

z unia .l{..tnej a...2021t.

w sprawie zmiany Zarzqdzenia Nr 55/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-
Leszczyny z dnia 2S lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
w Gzerwionce-Leszczynach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(ti. Dz. lJ. z 2020 r. poz. 713 z p62n. zm.l w zwiqzku z a/,,.41 ust. 3 ustawy z dnia

26 pa2dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze2wo6ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. 2 2019 r. po2. 2277 z p62n. zm.),

zarzqdzam, co nastgpuje:

s{

Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
w Czerwionce-Leszczynach, stanowi4cy zalqcznik do Zanqdzenia Nr 55/11 Burmistza Gminy

i Miasta Czerwionka-Leszc4ny z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia

Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych

w Czerwionce-Leszczynach, otzymuje nowe bzmienie, okre6lone w zalqczniku

do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykonan ie Zarz4dzenia powieaam Pelnomocnikowi ds. Spolecznych.

s3

Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem ../..1....fy,efi-..... 2021r. i podlega podaniu

do wiadomoSci mieszkafc6w w spos6b zwyczajowo pzyjqty.
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BURMISTR,Z
GMINY I MIASTA

Czerwtonka-Leszczyny Zatqcznik do Zarzqdzenia Nr tllllzl
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia
ll..m.+;e,...zoztr.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWAZYWANIA

PROBLEM6W ALKOHOLOWYCH W CZERWONCE.LESZCZYNACH

I. POSTANOWIENIA OG6LNE

sr
Regulamin okre5la zadania, organizacjQ wewnQtenq oraz tryb pracy Gminnej Komisji

Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach zwanej dalej

,,Komisjd.
Komisja dziala w oparciu o:

1) ustawq z dnia 26 pa2dziemika 1982 r. o wychowaniu w tze2woSci

i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi.

2) crrrocznie uchwalany pzez Radg Miejskq w Czerwionce-Leszczynach Gminny

Program u Profi laktyki i Rozwiqzywania Problem 6w Alkoholowych;

3) Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problem6w

Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach;

4) inne obowi4zuj4ce przepisy.

s2
Komisja inicjuje dzialania zltiqzane z profilaktyke i rozwiqzywaniem problem6w

alkoholowych oraz integracj4 spolecznq os6b uzale2nionych od alkoholu;

Komisja podejmuje czynnosci zmiezaiqce do ozeczenia o zastosowaniu wobec osoby

uzale2nionej od alkoholu obowiqzku poddania siq leczeniu w zakladzie lecznictwa

odwykowego.

II, ZADANIA KOMISJI

s3
Do zadah Komisji nale2y w szczeg6lno6ci:

f . inicjowanie dzialafi zwiqzanych z profilaktykq i rozwiazywaniem problem6w

alkoholowych w zakresie:

1) zwiqkszania dostQpno6ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b

uzale2nionych od alkoholu;
2) udzielania rodzinom, w kt6rych wystQpujA problemy alkoholowe pomocy

psychospolecznej i prawnej, a w szczeg6lno6ci ochrony przed przemoc4w rodzinie;

3) prowadzenia profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiqzyrrania problem6w alkoholowych i pzeciwdzialania narkomanii,

w szczeg6lno6ci dla dzieci i mlodzie2y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajqi
sportowych, a tak2e dzialarl na zec'z do2ywiania dzieci uczestniczqcych

w pozalekcyjnych programach opiekurlczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

1.

1.



4) wspomaganie dzialalno6ci instytucji, stowarzyszeh i os6b fizycznych, sluz4cej
rozwiqzywaniu problem6w alkoholowych;

5) podejmowanie interwencji w zwi4zku z naruszeniem pzepis6w okre6lonych
w art. 131 i 15 ustawy z dnia 26 pa2dziernika 1982 r. o wychowaniu w tze2woSci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz wystQpowanie pzed sadem w charakteze
oskar2yciela publicznego;

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego popzez organizowanie i finansowanie centr6w
integracji spolecznej;

2. rozpalrywanie zawiadomiefi os6b i instytucji o przypadkach uzasadniaj4cych wszczqcie
i prowadzenie postqpowania w stosunku do os6b nadu2ywajqcych alkoholu
zmiezajqcego w szczeg6lnoSci do:

1) kierowania na badanie pzez bieglych w celu wydania opinii w pzedmiocie
uzale2nienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakladu leczniczego, na wniosek tej

osoby b4d2 z wlasnej inicjatywny;
2) kierowania wniosk6w do sqdu o zazqdzenie poddania badaniu osoby w pzypadku

braku opinii bieglych w przedmiocie uzale2nienia od alkoholu;
3) zmiany przez te osoby stylu 2ycia;
4) dobrowolnego podjqcia leczenia odwykowego;

3. prowadzenie postqpowania w stosunku do os6b uzaleZnionych od alkoholu:
'l) kierowania wniosk6w do sqdu w sprawie wydania otzeczenia o zastosowaniu

wobec osoby uzale2nionej obowiqzku poddania siq leczeniu w zakladzie lecznictwa

odwykowego;
2) kierowania wniosk6w do sqdu w sprawie ustanowienia na czas trwania obowi4zku

poddania siq leczeniu odwykowemu nadz6r kuratora sEdowego;

4. opiniowanie wniosk6w o wydanie zezwolenia na sprzeda2 napoj6w alkoholowych
w zakresie zgodno6ci lokalizacji punktu spzeda2y z uchwalami Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach;

5. dokonywanie kontroli pzestrzegania zasad i warunk6w kozystania z zezuolefl
na spzedaz napoj6w alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
na podstawie upowa2nienia wydanego pzez Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny;

6. wspoldzialanie z organami gminy, jednostkami samorzqdu terytorialnego, administracjq
rzqdow4 instytucjami, zakladami pracy, osobami fi4cznymi, stowarzyszeniami oraz

organizacjami spolecznymi w zakresie promocji tze2wego stylu 2ycia i warto6ci

abstynencji oraz roztttiqzyv'tania problem6w alkoholowych;
7. wykonywanie zadah okre6lonych w art.9a ust.3 iust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

o pzeciwdzialaniu przemocy w rodzinie.

s4
'1. Komisja na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z 26 pa2dziernika 1982 r. o wychowaniu

w tze2wo5ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi wydaje opinie w formie postanowiefl

o zgodnoSci lokalizacji punktu sprzedazy z uchwalami rady gminy.

2. Komisja mo2e wydawaC opinie w sprawach projekt6w uchwal dotyczqcych:
1) liczby punkt6w sprzeda2y napoj6w alkoholowych oraz zasad ich usytuowania

na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;
2) Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych.



ss
Komisja wykonuje r6wnie2 inne zadania zlecone Komisji przez Burmistrza Gminy iMiasta
Czeruionka-Leszczyny.

s6
Komisja nieustannie poszerza swoja wiedzQ w tematyce rozwi4zywania problem6w

alkoholowych.

III. ORGANIZACJA ITRYB DZIALANIA KOMISJI

s7
1. Komisjq powoluje i odwoluje Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w drodze

Zarzqdzenia. W tym samym trybie dokonywane sq zmiany w skladzie Komisji.
2. W sklad Gminnej Komisji wchodzq osoby pzeszkolone w zakresie profilaktyki

rozwiqzywania problem6w alkoholowych.
3. W sklad Komisji wchodzq:

1) Przewodniczqcy Komisji;
2) Zastqpca Przewodnicz4cego Komisji;
3) Sekretarz Komisji;
4) Czlonkowie Komisji;

4. Zastqpcq Przewodnicz4cego Komisji oraz Sekretarza powoluje Komisja ze swego
grona na pierwszym posiedzeniu na wniosek Przewodnicz4cego Komisji - w przypadku

braku decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w tej sprawie.
5. Pracami Komisji kieruje kolegialnie Pzewodniczqcy Komisji, Zastepca

Przewodniczacego Komisji oraz Sekretarz Komisji, w szczeg6lno6ci opracowujq
projekty plan6w i terminy realizacji zadafi w sprawach bqdqcych pzedmiotem prac

Komisji, a takze odpowiad1qza jE prawidlowqdzialalno66.

6. Pzewodnicz4cy lub jego Zastqpca reprezentuje Komisjq na zewnqtz oraz posiada
prawo do podpisywania dokument6w i pism Komisji.

7. Czlonkostwo w Komisji moze usta6 na podstawie odwolania pzez Burmistza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zlo2enia rezygnacji z czlonkostwa lub ustania
czlonkostwa w inny spos6b.

8. Ustala siq sklad Komisji w liczbie 5-12 czlonk6w (w tym Pzewodniczacy Komisji,
Zastepca Pzewodniczqcego Komisji i Sekretaz Komisji).

s8
Pzewodniczqcy Komisji w szczeg6lnoSci:

1) w realizacji zadafi reprczentuje Komisjq przed organami Gminy i na zewnqtz,
z zastrze2eniem $ 9;

2) zMolule i ustala tematykq i porzqdek posiedzeh oraz przewodniczy obradom;
3) wspolpracuje w zakresie profilaktyki z podmiotami zajmujqcymi siq tematykq

rozwiqzywania problem6w alkoholowych.

ss
Zastqpca Przewod niczqcego Kom isj i w szczeg6lno6ci :

1) obok Przewodniczqcego, w realizacji zadafi reprezentuje Komisjq przed organami
Gminy i na zewnqlrz;

2) wykonuje obowi4zki Przewodniczqcego w przypadku jego nieobecno5ci;
3) odpowiada za prawidlowe sporzqdzanie i prowadzenie dokumentacji spraw;



4. prowadzi dokumentacjq w zakresie opinii wniosk6w o wydanie zezwoleh na sprzedaz
napoj6w alkoholowych oraz kontroli punkt6w sprzedazy,

5. wykonuje inne zadania zlecone przez Pzewodnicz4cego Komisji;

s10
Sekretarz Komisji w szczeg6lnoSci:

1. wykonuje obowi4zki Zastepcy Przewodniczqcego w pzypadku jego nieobecno6ci;
2. gromadzi i archiwizuje dokumentacjq prowadzonych spraw;
3. pzygotowuje dokumentacjq spraw rozpatrywanych na danym posiedzeniu;

4. wykonuje inne zadania zlecone przez Pzewodnicz4cego Komisji;

s11
Czlonek Komisji w szczeg6lno5ci:

1. uczestniczy w jej pracach poprzez udzial w dyzurach, w posiedzeniach og6lnych oraz
w kontrolach punkt6w sprzeda2y napoj6w alkoholowych;

2. sporzadza dokumentacjq spraw oraz bieze udzial w innych formach dzialaf
wynikaj4cych z prowadzonych zadah,

3. wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczqcego Komisji, Zastqpcq
Przewodnicz4cego Komisjq oraz Sekretaza Komisji.

sl2
1. Posiedzenia Komisji odbywajq siq co najmniej raz w miesiqcu;
2. Terminy posiedzei Komisji sa ustalane ptzez Przewodnicz4cego Komisji

w porozumieniu z Zastqpq Przewodnicz4cego, Sekretazem Komisji i Czlonkami
Komisji;

3. O terminach posiedzenia Komisji powiadamia w spos6b arvyczajowo przyiaty
(telefonicznie lub pisemnie) Przewodniczqcy Komisji, a na jego polecenia Zastepca
Pzewodniczacego Komisji lub Sekretarz;

4. Posiedzenie Komisji moze byd r6wnie2 zwolane na wniosek Burmistza w celu

rozpatzenia okreSlonej sprawy;
5. Komisja rozpatruje sprawy, kt6re nale2q do zakresu jej zadafi z wlasnej inicjatywy

lub na wniosek strony;
6. Komisja w zakresie swojej dlalalno6ci podejmuje uchwaly, kieruje wnioski oraz wydaje

opinie, postanowienia lub komunikaty;
7. Komisja mo2e ustalid procedury postqpowania oraz lryb pracy i podejmowania decyzji

oraz ustali6 roczny kalendarz dy2ur6w i posiedzefi;

8. Posiedzenia Komisji mogq mie6 charakter otwarty lub zamkniQty, a z posiedzenia
ka2dego z nich sporzqdza siq protok6l; z posiedzenia jawnego Komisji mo2e byi
sporzadzony dodatkowo komunikat z przeznaczeniem do u2ytku zewnetznego;

9. W posiedzeniach otwartych mog4 bra6 udzial osoby nie bqdqce czlonkami Komisji;
10. W przypadku kiedy posiedzenie Komisji dotyczy realizacji art. 4' ust. 3 ustawy

o wychowaniu w tze2woSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (podejmowanie czynnoSci
dotycz4cych os6b nadu2ywaj4cych alkoholu i uzaleznionych od alkoholu) posiedzenie
ma charakter zamkniqty, a spozqdzony z niego protok6l jest objqty tajemnicq;

11. W trakcie posiedzenia Komisji istnieje mozliwo66 zmiany trybu posiedzenia z otwartego
na zamkniqty i odwrotnie. Wymaga to zlo2enia formalnego wniosku przez czlonka
Komisji o zmiang trybu posiedzenia Komisji oraz pzeglosowania wniosku.



s13
1. UchwaNy oraz inne postanowienia Komisja podejmuje w trybie glosowania;

2. Dla wa2no6d podejmowanych uchwal i postanowiefi niezbqdna jest obecno56
co najmniej polowy regulaminowego skladu Komisji;

3. Uchwaly i postanowienia zapaddlq zwykl4 wiqkszo5ciq glos6w. W razie r6wnej ilo6ci
glos6w decyduje glos Pzewodnicz4cego Komisji, a w pzypadku jego nieobecno6ci
Zastqpcy Pzewodniczqcego Kom isji ;

4. Glosowanie na posiedzeniach Komisji odbywa siq w spos6b jawny;

5. lstnieje mo2liwo56 zmiany trybu glosowania z jawnego na tajny. Wymaga to zgloszenia
formalnego wniosku o zmianq trybu glosowania przez czlonka Komisji oraz
przeglosowania wniosku ;

6. Czlonkowie Komisji zwiqzani s4 jej uchwalami niezaleznie od stanowiska jakie zajqli
w glosowaniu nad tymi uchwalami.

s14
Komisja spoa4dza sprawozdanie z swojej dzialalnoSci po ka2dym zakohczonym roku,
a w przypadku jej wcze6niejszego odwolania Komisja sporzEdza sprawozdanie za ten okres
i pzedklada je Burmistrzowi w terminie do miesiqca od zakoficzonego roku bAd2 odwolania.

s15
1. Do udzialu w posiedzeniach Komisji mogq byd zapraszani przedstawiciele organizacji

spolecznych izawodowych oraz eksperci, a tak2e inne osoby nie bqdqce jej czlonkami;
2. Osoby wymienione w ust. 1 biorq udzial w obradach Komisji z glosem doradczym

w celu zlo2enia informacji, wyja6nieh lub opinii;
3. Osoby zaproszone, biorqce udzial w posiedzeniu Komisji podpisuj4 zobowiqzanie

o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie obrad Komisji.

s16
Dla realizacji okre6lonych zadari Komisja mo2e wyodrqbnid w swej struktuze zespoly
tematyczne, kt6re mogq sklada6 opinie iwnioski do Komisji, bez prawa podejmowania uchwal.

s17
Komisja mo2e zur6ci6 siq o udzielenie stosownej pomocy w tym o przedstawienie informacji

i wyja6niefi w sprawach dotyczqcych jej zadafi do jednostek organizacyjnych gminy, Policji,
placowek lecznictwa odwykowego, izb v'rylrze2wie6, zaklad6w opieki zdrowotnej, zaklad6w
ptacy oaz innych instytucji i organizacji.

s18
Czlonkowie Komisji otrzym ujq za udzial w jej pracach wynagrodzenie miesiqczne wedlug
zasad okre5lonych przez Rade Miejska w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problem6w Alkoholowych.

s1s
1. Nieusprawiedliwiona nieobecno66 czlonka Komisji w jej pracach w okresie co najmniej

jednego miesiqca skutkowa6 mo2e zlo2eniem przez Komisjq wniosku o odwolanie
do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;

2. Z wnioskiem o odwolanie czlonka ze skladu Komisji wystQpuje w jej imieniu
Przewod n iczqcy Kom isj i.



Nieusprawiedliwiona nieobecno6i czlonka Komisji w jej pracach w okresie co najmniej
jednego miesiqca skutkowa6 mo2e zlo2eniem przez Komisjq wniosku o odwolanie
do Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Z wnioskiem o odwolanie czlonka ze skladu Komisji wystqpuje w jej imieniu
Przewodnicz4cy Komisji.
Decylq w sprawie odwolania czlonka Komisji podejmuje Burmistz Gminy i Miasta
Czerwio n ka-Le szczy ny.

s20
Obslugq biurowa Komisja zapewnia we wlasnym zakresie pzy wsparciu organizacyjno-
technicznym O6rodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s21
Obslugg finansow4 Komisji zapewnia Dzial Finansowo-Ksiegowy O6rodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

s22
W prowadzonych sprawach Komisja u2ywa znaku (sygnatury) obejmujqcego kolejno:
skr6towiec GKRPA, cylry oznaczdqcej kolejny numer zarejestrowanej sprawy oraz
oznaczenie danego roku.
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