
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

czerwronka'Leszczyny ZatzqdzenieNr 5g5/22

Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszcryny

z dnia 10 pai.dziemika20?2r.

w sprawie uchylenia Zarzqdzenia Nr 55/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-

Leszczyny z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych

w Czenrionce-Leszczynach

oraz w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji

Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Czenlionce-Leszczynach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z p62n. zm.) w zwiqzku z at1.41 ust. 3 ustawy z dnia

26 pa2dziernika '1982 r. o wychowaniu w trze2wo6ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi

(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1119 zp62n. zm.),

zarzqdzam, co nastgpuje:

1.

s1

Uchylam Zarzqdzenie Nr 55/'11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 28 lutego 201'l roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach

Zaluierdzam Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w

Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach, stanowiqcy zalqcznik do zarzqdzenia.

s2

WVkonanie Zazqdzenia powierzam Przewodniczqcemu Gminnej Komisji Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach.

s3

Zarzapzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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BURMISTRZ
GMINY I,ViiASTA

Czrwronka-[.eszczYnY Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 585/22

Burmistrza Gminy i Miasta Czenlrrionka-Leszczyny

z dnia 10 paidziernika2022r.

REGULAMTN ORGAN|ZACYJNY cMtNNEJ KOMISJ| ROZWAZYWANTA

PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH W CZERWONCE.LESZCZY NACH

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
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1. Regulamin okre6la zadania, organizacj? wewnetrznq oraz tryb pracy Gminnej Komisji

Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach zwanej dalej

,,Komisjq".

2. Komisja dziala w oparciu o:

1) ustawg z dnia 26 pa2dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze2wo6ci

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.

2) uchwalany przez Radq Miejskq w Czeruvionce-Leszczynach Gminny Program

Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych ;

3) Regulamin Organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w

Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach ;

4) inne obowiqzujqce przepisy.
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1. Komisja inicjuje dzialania zwiqzane z profilaktykq i rozwiqzywaniem problem6w

alkoholowych oraz integracjq spolecznq os6b uzale2nionych od alkoholu;

2. Komisja podejmuje czynno6ci zmierzajqce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

uzale2nionej od alkoholu obowiqzku poddania siq leczeniu w zakladzie lecznictwa

odwykowego.

II. ZADANIA KOMISJI
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Do zadaf Komisji nale2y w szczeg6lno6ci:

f . inicjowanie dzialari zwiqzanych z profilaktykq i rozwiqzywaniem problem6w

alkoholowych w zakresie:



1)zwiqkszaniadostqpnoScipomocyterapeutycznejirehabilitacyjnejdlaos6b

uzale2nionych od alkoholu;

2) udzielania rodzinom, w kt6rych wystqpujq problemy alkoholowe pomocy

psychospolecznej i prawnej, a w szczeg6lnoSci ochrony pzed przemocq w rodzinie:

3) prowadzenia profilaktycznej dzialalno6ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiqzywania problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii,

w szczeg6lnoSci dla dzieci i mlodzie2y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajqc

sportowych, a takze dzialari na zecz doaywiania dzieci uczestniczqcych

wpozalekcyjnychprogramachopiekuriczo-wychowawczychisocjoterapeutycznych;

4)wspomaganiedzialalno6ciinstytucji,stowazyszefiios6bfizycznych,slu2acej
rozwiqzywaniu problem6w alkoholowych ;

5) podejmowanie inteMencji w zwiqzku z naruszeniem pzepis6w okreslonych

w art. 131 i 15 ustawy z dnia 26 pa2dziernika 1982 r. o wychowaniu w tze2wosci

ipzeciwdzialaniualkoholizmowiorazwystqpowaniepzedsqdemwcharakteze

oskar2yciela Publicznego;

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poptzez organizowanie i finansowanie centr6w

integracji spolecznej;

2. rozpatrywanie zawiadomieri os6b i instytucji o przypadkach uzasadniajqcych 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 iwskazania rodzaju zakladu leczniczego, na wniosek tej

osoby bqd2 z wlasnej inicjatYwnY;

2) kierowania wniosk6w do sqdu o zarzqdzenie poddania badaniu osoby w pzypadku

braku opinii biegtych w przedmiocie uzale2nienia od alkoholu;

3) zmiany pzez le osobY stYlu 2Ycia;

4) dobrowolnego podjecia leczenia odwykowego;

prowadzenie postqpowania w stosunku do os6b uzale2nionych od alkoholu:

1) kierowania wniosk6w do sqdu w sprawie wydania ozeczenia o zastosowaniu wobec

osoby uzale2nionej obowiqzku poddania siq leczeniu w zakladzie lecznictwa

odwykowego:

2) kierowania wniosk6w do sqdu w sprawie ustanowienia na czas trwania obowiqzku

poddania siq leczeniu odwykowemu nadz6r kuratora sqdowego;

opiniowanie wniosk6w o wydanie zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych

w zakresie zgodnosci lokalizacji punktu sprzeda2y z uchwalami Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach;

3.

4.

5. dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunkow korzystania z zeantolefi



na spzedaz napoj6w alkoholowych na terenie Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny na

podstawie upowa2nienia wydanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny;

6. wsp6ldzialanie z organami gminy, jednostkami samorzqdu terytorialnego, administracjq

rzqdowq, instytucjami, zakladami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz

organizacjami spolecznymi w zakresie promocji trzeZwego stylu zycia i warto6ci

abstynencji oraz rontiqzywania problem6w alkoholowych;

7. wykonywanie zadai okreSlonych w art. 9a ust.3 i ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie.
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1. Komisja na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z 26 paldziernika 1982 r. o wychowaniu

w trze2woSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi wydaje opinie w formie postanowieri

o zgodnoSci lokalizacji punktu sprzeda2y z uchwalami rady gminy.

2. Komisja mo2e wydawa6 opinie w sprawach projektow uchwal dotyczqcych:

1) liczby punkt6w sprzedazy napoj6w alkoholowych oraz zasad ich usytuowania

na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;

2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych.
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Komisja wykonuje r6wnie2 inne zadania zlecone Komisji przez Burmistza Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny.

s6

Komisja nieustannie poszerza swojq wiedzq w tematyce rozwiqzywania problem6w

alkoholowych.

III. ORGANIZACJA ITRYB DZIALANIA KOMISJI
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1 . Komisjq powoluje i odwoluje Burmistrz Gminy i Miasta Czenarionka-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 Przewodniczqcego Komisji;



3) Sekretarz Komisji;

4) Czlonkowie Komisji;

Zastgpcg Pzewodniczqcego Komisji oraz Sekretarza powoluje Komisja ze swego grona

na pierwszym posiedzeniu na wniosek Przewodniczqcego Komisii - w przypadku braku

decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w tej sprawie'

Pracami Komisji kieruje kolegialnie Przewodniczqcy Komisji' Zastqpca

PrzewodniczqcegoKomisjiorazSekretarzKomisji,wszczeg6lno6ciopracowujqprojekty

plan6w i terminy realizacji zadari w sprawach bqdqcych pzedmiotem prac Komisji' a

tak2e odpowiad aiq za iq prawidlowq dzialalnoS6.

Przewodniczqcy lub jego Zastqpca reprezentuje Komisjq na zewnqtrz oraz posiada

prawo do podpisywania uchwal, postanowieh, opinii, wniosk6w o kt6rych mowa

w art. 26 o wychowaniu w trzeZwoSci i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz innych

dokument6w i pism Komisji.

czlonkostwo w Komisji mo2e usta6 na podstawie odwolania pzez Burmistza Gminy

i Miasta czerwionka-Leszczyny, zloaenia rezygnacji z czlonkostwa lub ustania

czlonkostwa w innY sPosob.
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Przewodniczqcy Komisji w szczeg6lnoSci:

1) w realizacji zadafr reprezentuie Komisjq pzed organami Gminy i na zewnqtrz'

z zastze2eniem $ 9;

2)zwolujeiustalatematykgiporzqdekposiedzeriorazpzewodniczyobradom;

3)wspolpracujewzakresieprofilaktykizpodmiotamizajmujqcymisietematykq

rozwiqzywania problem6w alkoholowych.

ss

Zastqpca Pzewod niczqcego Komisji w szczeg6lno6ci:

1) obok Przewodniczqcego, w realizacji zadah reprezentuje Komisjq przed organami

Gminy i na zewnqtrz;

wykonuje obowiqzki Przewodniczqcego w pzypadku jego nieobecnoSci;

odpowiada za prawidlowe sporzqdzanie i prowadzenie dokumentacji spraw;

prowadzi dokumentacjq w zakresie opinii wniosk6w o wydanie zezwoleh na

sprzeda2 napo.i6w alkoholowych oraz kontroli punkt6w sprzeda2y;

wykonu.je inne zadania zlecone przez Przewodniczqcego Komisji'

4.

5.

6.

7.

2)

3)

4)
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Sekretarz Komisji w szczeg6lnoSci:

1) wykonuje obowiqzki Zastqpcy Przewodniczqcego w przypadku jego nieobecnoSci;

2) gromadzi i archiwizuje dokumentacjg prowadzonych spraw;

3) przygotowuje dokumentacjg spraw rozpatrywanych na danym posiedzeniu;

4) wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczqcego Komisji.

s{1

Czlonek Komisji w szczeg6lno6ci:

1) uczestniczy w jej pracach po1zez udzial w dy2urach, w posiedzeniach og6lnych oraz

w kontrolach punkt6w sprzeda2y napoj6w alkoholowych;

2\ spozqdza dokumentacje spraw oraz bierze udzial w innych formach dzialai

wynikajEcych z prowadzonych zada6;

3) wykonuje inne zadania zlecone przez Pzewodniczqcego Komisji, Zastqpcq

Przewod niczqcego Komisjq oraz Sekretarza Komisji.
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1. Posiedzenia Komisii odbywajq siQ co najmniej raz w miesiqcu.

2. Terminy posiedzen Komisji sq ustalane pzez Przewodniczqcego Komisji

w porozumieniu z Zastepcq Przewodniczqcego, Sekretarzem Komisji i Czlonkami

Komisji.

3. O terminach posiedzenia Komisji powiadamia w spos6b zwyczajowo przyjety

(telefonicznie lub pisemnie) Pzewodniczqcy Komisji, a na jego polecenia Zastgpca

Przewodniczqcego Komisji lub Sekretarz.

4. Posiedzenie Komisji mo2e byi r6wnie2 zwoNane na wniosek Burmistza w celu

rozpatrzenia okre6lonej sprawy.

5. Komisja rozpatruje sprawy, kt6re nale2q do zakresu jej zadai z wlasnej inicjatywy

lub na wniosek strony.

6. Komisja w zakresie swojej dzialalnoSci podejmuje uchwaly, kieruje wnioski oraz wydaje

opinie, postanowienia lub komunikaty.

7. Komisja mo2e ustalid procedury postqpowania oraz tryb pracy i podejmowania decyzji

oraz ustali6 roczny kalendarz dy2ur6w i posiedzeh.

8. Posiedzenia Komisji mogE miee charakter otwarty lub zamkniqty, a z ka2dego

posiedzenia spotzqdza siq protok6l. Z posiedzenia jawnego Komisji mo2e by6

sporzqdzony dodatkowo komunikat z przeznaczeniem do uzytku zewnetrznego. Protok6l

sporzqdza siq r6wnieZ z posiedzenia komisji, odbytego w ramach dy2uru,

w przypadku podejmowania decyzji w sprawie postanowieri i opinii, o kt6rych mowa



w 513 ust. 5 Regulaminu.

9. W posiedzeniach otwartych mogq bra6 udzial osoby nie bqdqce czlonkami Komisji.

10. w przypadku kiedy posiedzenie Komisji dotyczy realizacji art. 4' pkt 3 ustawy

o wychowaniu w trze2wosci i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi (podejmowanie czynnoSci

dotyczqcych os6b nadu2ywajqcych alkoholu i uzale2nionych od alkoholu) posiedzenie

ma charakter zamkniqty, a sporzqdzony z niego protokol jest objqty tajemnicq'

11. W trakcie posiedzenia Komisji istnieje mo2liwoS6 zmiany trybu posiedzenia z otwartego

na zamknig$ i odwrotnie. v[maga to zlo2enia formalnego wniosku pzez czlonka

Komisji o zmianq trybu posiedzenia Komisji oraz przeglosowania wniosku bezwzglgdnq

wiqkszo6ciq glos6w czlonk6w Komisji obecnych na posiedzeniu'

1.

2.

3.
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Glosowanie na posiedzeniach i dy2urach Komisji jest jawne.

Dla wa2nosci podejmowanych uchwal niezbqdna jest obecnosc na posiedzeniu

bezwzglgdnej wigkszoSci skladu Komisji, z zastrze2eniem ust.5.

Uchwaty podejmowane sq zwyklq wiqkszo6ciq glosow obecnych na posiedzeniu

czlonk6w Komisji. W razie r6wnej liczby oddanych glos6w ,,2a" oraz ,,przeciw" decyduje

glos Przewodniczqcego Komisji, za! w razie jego nieobecnosci decyduje glos Zastqpcy

Przewodniczqcego Komisji.

Komisja mo2e zmieni6 tryb glosowania z jawnego na tajny, po upzednim podjqciu

uchwaly bezwzglqdnq wiqkszosciq glos6w obecnych czlonk6w Komisji, na wniosek o

zmianq trybu glosowania zlohony przez czlonka Komisji w trakcie posiedzenia'

Glosowanie w przedmiocie postanowiefi i opinii Komisji mo2e by6 podejmowane na

wiqcej ni2 jednym posiedzeniu, przez czlonk6w Komisji odbywajqcych dy2ury, w drodze

indywidualnego pisemnego oddawania glos6w. Glosowanie w tym trybie trua

do zebrania za danym rozwiqzaniem liczby glos6w odpowiadaiqcej bezwzglgdnej

wiqkszoSci skladu Komisji. Przepisu ust.3 nie stosuje sig.

4.

5.
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Komisja sporzqdza sprawozdanie z swojej dzialalnosci po ka2dym zakoiczonym roku,

a w przypadku jej wczesniejszego odwolania Komisja sporzqdza sprawozdanie za ten okres

i przedklada je Burmistrzowi w terminie do miesiEca od zakoiczonego roku bqd2 odwolania'
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Do udzialu w posiedzeniach Komisji mogq by6 zapraszani przedstawiciele organizacji

spolecznych i zawodowych oraz eksperci, a takze inne osoby nie bqdqce jej czlonkami.

osoby wymienione w ust. 1 biorq udzial w obradach Komisji z glosem doradczym

1.



w celu przedstawienia informacji, wyja6nieh lub opinii.

3. osoby zaproszone, biorqce udzial w posiedzeniu Komisji podpisuiq zobowiqzanie

o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie obrad Komisji.
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Dla realizacji okreslonych zadari Komisja mo2e wyodrgbni6 w swej struktuze zespoly

tematyczne, kt6re mogq formulowac opinie i wnioski do Komisji, bez prawa podejmowania

uchwal.
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Komisja mo2e zwr6ci6 siq o udzielenie stosownej pomocy, w tym o pzedstawienie informacji

iwyjaSniei w sprawach dotyczEcych jej zadari do jednostek organizacyjnych gminy, policji,

placowek lecznictwa odwykowego, izb wytzebuiefi, zaklad6w opieki zdrowotnej, zaklad6w

pracy, zaklad6w karnych, sqd6w oraz innych instytucji iorganizacji.
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czlonkowie Komisji otrzymulq za udzial w jej pracach wynagrodzenie miesiqczne wedlug zasad

okre6lonych pzez Radg Miejskq w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych.

sls
1. Nieusprawiedliwiona nieobecnos6 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 wystgpuje w jej imieniu

Przewodniczqcy Komisji.

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

Czenrvionka- Leszczyny.
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Obslugq biurowq Komisja zapewnia we wlasnym zakresie przy wsparciu organizacyjno-

technicznym OSrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.
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Obslugq finansowq Komisji zapewnia Dzial Finansowo-Ksiggowy Osrodka pomocy Spolecznej

w Czenivionce-Leszczynach.
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W prowadzonych sprawach Komisja u2ywa znaku (sygnatury) obejmujEcego kolejno:

skr6towiec GKRPA, cyfry oznaczajqcej kolejny numer zarejestrowanej sprawy oraz oznaczenie

danego roku.

 


