
ZARZĄDZENIE  Nr 26/16 

WÓJTA GMINY GNOJNO  

z dnia 5 maja 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Gnojnie 

Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1286 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnojnie, sta-

nowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gnojnie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 WÓJT 

Zbigniew Janik  
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Załącznik do zarządzenia nr 26/16 

Wójta Gminy Gnojno 

z dnia 5 maja 2016 

REGULAMIN  

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

W GNOJNIE 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnojnie, zwana dalej Komisją, działa 

na podstawie Zarządzenia Nr 15/08 Wójta Gminy Gnojno z dnia 18 kwietnia 2008 roku z późn.zm. 

2. Regulamin określa zadania Komisji oraz tryb pracy i zasady funkcjonowania. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 paź-

dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1286 ze 

zm.). 

§ 2.1. Terenem działania Komisji jest gmina Gnojno. 

2. Siedzibą Komisji jest Urząd Gminy w Gnojnie. 

Rozdział II 

ZADANIA KOMISJI 

§ 3.1. Komisja jest ciałem opiniującym i nadzorującym wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) Inicjowanie działań w zakresie: 

a) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 

b) udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomania i przemoc, 

c) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania proble-

mów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym prowa-

dzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

d) wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych; 

2) Opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lo-

kalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy; 

3) Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warun-

ków korzystania z zezwoleń; 

4) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym: 

a) prowadzenie rozmów motywujących z osobami nadużywającymi alkoholu, które zostały zgłoszone do Ko-

misji w celu wszczęcia procedury mającej na celu nałożenie obowiązku leczenia odwykowego, 

b) kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na badanie przez biegłego sądowego celem wydania opinii w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 

c) kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia osób, które nie wyraziły zgody na leczenie do-

browolne lub je przerwały; 

5) Opiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii i bieżące monitorowanie realizacji zawartych w nim zadań; 
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6) Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 

7) Wykonywanie zadań określonych w art. 9a ust. 3 i 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu prze-

mocy w rodzinie. 

Rozdział III 

TRYB PRACY KOMISJI 

§ 4. W skład Komisji wchodzą: 

1) Przewodniczący Komisji; 

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji; 

3) Sekretarz Komisji; 

4) Członkowie Komisji. 

§ 5.1. Komisję, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Wójt Gminy Gnojno w drodze zarządzenia; 

w tym samym trybie dokonywane są zmiany w składzie Komisji. 

2. Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Komisji wybierani są spośród członków na wniosek Przewodniczą-

cego Komisji. 

3. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele instytucji realizujących zadania na rzecz trzeźwości, przeciw-

działania alkoholizmowi, usuwania następstw nadużywania alkoholu. 

4. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-

lowych. 

5. Na członków Komisji można powołać również osoby nie posiadające przeszkolenia, o którym mowa w 

ust.4, o ile przedstawią oświadczenie stwierdzające, że uzupełnią wymagane szkolenie w terminie 6 miesięcy od 

dnia powołania w skład Komisji. 

§ 6.1. Komisja działa w pełnym składzie. 

2. Komisja pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb wynikających z terminowej realizacji na-

łożonych na nią zadań. 

3. Terminy posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący w porozumieniu z Zastępcą oraz Sekretarzem. 

4. O terminie posiedzenia powiadamia członków Komisji w sposób zwyczajowo przyjęty (telefonicznie lub 

ustnie) jej Przewodniczący. 

§ 7.1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. 

2. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane. 

3. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Prze-

wodniczącego. 

4. Protokoły z rozmów z osobami zgłoszonymi na posiedzenie Komisji i członkami ich rodzin są podpisywane 

przez wszystkich członków Komisji, którzy w nich uczestniczą. 

5. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń Komisji; 

2) reprezentowanie Komisji na zewnątrz; 

3) podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do właściwości rzeczowej Komisji; 

4) prowadzenie posiedzeń Komisji; 

5) ustalanie porządku posiedzeń Komisji; 
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6) sporządzanie i podpisywanie wniosków kierowanych przez Komisję do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju o 

wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego; 

7) wszelkie inne czynności zapewniające sprawne i zgodne z przepisami działanie Komisji. 

6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego zadania i kompetencje przejmuje jego Zastęp-

ca. 

7. Do zadań Sekretarza należy protokołowanie posiedzeń Komisji. 

§ 8.1. Posiedzenia Komisji mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. 

2. W posiedzeniach otwartych mogą brać udział osoby niebędące członkami Komisji. 

3. Posiedzenie komisji dotyczące realizacji art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-

niu alkoholizmowi ma charakter zamknięty. 

§ 9.1. Opinie i wnioski Komisji podejmowane są w drodze głosowania. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

3. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności przynajmniej połowy składu Komisji. 

4. Postanowienia zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos 

Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. 

§ 10. Za organizacyjno-techniczną stronę prac Komisji odpowiadają jej Przewodniczący i Sekretarz. 

§ 11.1. Zasady wynagradzania członków komisji określa Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Gminy Gnojno. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, wypłacane jest na podstawie listy obecności. 

Rozdział IV 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 12.1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, w jakim został on 

uchwalony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy. 
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