
ZARZĄDZENIE  Nr 255/16 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 10 listopada 2016 r. 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.)1) , art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.)2) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie osobowym: 

1) Ilona Proba  - przewodnicząca Komisji; 

2) Sylwia Migot  - zastępca przewodniczącego Komisji; 

3) Aleksandra Kamińska - członek Komisji; 

4) Elżbieta Rataj  - członek Komisji; 

5) Romuald Widziak  - członek Komisji. 

§ 2. Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oraz innych przepisów prawa. 

§ 3. Wprowadza się Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiący  

załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. Członkowie komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia rezygnacji. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 7/2011Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie powołania 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 255/16 

Wójta Gminy Strzeleczki 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego w/w ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 roku poz. 1579. 
2) Zmiany tekstu jednolitego w/w ustawy zostały ogłoszone w T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1893. 



z dnia 10 listopada 2016 roku 

 

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Strzeleczkach 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Strzeleczki zwanej dalej Komisją. 

2. Podstawę prawną działania Komisji stanowi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2016r. poz. z późn. zm.) zwana dalej ustawą. 

3. Terenem działania Komisji jest Gmina Strzeleczki z siedzibą w Strzeleczkach przy ul. Rynek 4.  

 

Rozdział II 

Przedmiot działania, struktura wewnętrzna Komisji oraz organizacja prac Komisji 

§ 2 

1. Komisja realizuje zadania określone przepisami prawa, w szczególności ustawą oraz treściami wynikającymi 

z uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Strzeleczki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych zwanego dalej Programem, m. in. 

a) opiniuje propozycje podejmowania działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w ramach realizacji Programu,  

b) dokonuje merytorycznego wsparcia Programu, o którym mowa w ust.1, 

c) podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

d) zbiera i gromadzi informacje w kwestii nadużywania alkoholu przez osoby, wobec których prowadzone jest 

postępowanie, 

e) inicjuje działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

f) udziela informacji na temat możliwości podjęcia leczenia w placówkach leczenia odwykowego, 

g) podejmuje działania zmierzające do współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi, 

służące rozwiązaniu problemów alkoholowych  

h) podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu reklamy i promocji 

napojów alkoholowych, 

i) opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji 

punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, 

j) przeprowadza kontrole przestrzegania zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów 

alkoholowych, 

k) wnioskuje do Wójta Gminy o cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców 

łamiących wytyczne ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczące 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

2. Realizując swoje zadania Komisja współpracuje z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu 

przeciwdziałania patologiom społecznym. 

 

§ 3  

Komisja składa się z: 

a) Przewodniczącego Komisji, 



b) Zastępcy Przewodniczącego Komisji, 

c) do 3 członków Komisji. 

 

§ 4 

1. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

2. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje, aż do odwołania przez Wójta Gminy lub złożenia przez nich 

rezygnacji. 

3. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb w związku z obowiązkiem terminowej 

realizacji nałożonych na nią zadań. 

4. O posiedzeniu Komisji przewodniczący informuje członków drogą telefoniczną. 

5. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół podpisywany przez przewodniczącego. Częścią protokołu 

jest lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu.  

6. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie przez prawo 

przewidzianym. 

7. Członkom Komisji za pracę przysługuje wynagrodzenie za udział w Posiedzeniu Komisji w wysokości 

uchwalonej przez Radę Gminy Strzeleczki w Programie. 

 

§ 5 

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu 

osobowego Komisji. W przypadku równej liczby osób rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji, a w razie jego 

nieobecności Zastępcy. 

 

§ 6 

Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący, którego wyznacza Wójt. Zastępca przewodniczącego zastępuje go w 

trakcie jego nieobecności i przysługują mu wówczas wszystkie kompetencje przewodniczącego. 

 

Rozdział III 

Przepisy Końcowe 

 

§ 7 

Komisja posługuje się pieczątką nagłówkową o treści: 

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

w Gminie Strzeleczki 

 


