Zarządzenie Nr 57.2018
Burmistrza Halinowa
z dnia 04 czerwca 2018 r.
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994
z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r., poz.487 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie
osobowym:
1. Janina Malinowska – przewodnicząca
2. Krystyna Szmurło – sekretarz
3. Katarzyna Targońska – członek
4. Adrianna Chmura – członek
5. Piotr Siatkowski – członek
6. Mariusz Lipski – członek
§2
Zadania oraz tryb Komisji określa Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Traci moc zarządzenie nr 26.2012 Burmistrza Halinowa z dnia 6 marca 2012 roku
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zmienione zarządzeniem nr 158.2012 z dnia 3 września 2012 roku, nr 35.2013 z dnia
7 marca 2013 roku, nr 10.2014 z dnia 10 stycznia 2014 roku, nr 171.2014 z dnia 16 września
2014 roku, nr 57.2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 57.2018 Burmistrza Halinowa
z dnia 04 czerwca 2018r.
Regulamin
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rozdział I
§1
Do zadań Komisji należą sprawy dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z późn.zm.) oraz
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności:
1. inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
2. prowadzenie procedury zmierzającej do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu
do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3. opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
w zakresie zgodności limitu i lokalizacji punktów z uchwałami Rady Miejskiej
w Halinowie,
4. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub
podawanie napojów alkoholowych na podstawie upoważnień wystawionych przez
Burmistrza Halinowa.
§2
Działalność Komisji organizuje Przewodniczący.
Do zadań Przewodniczącego należy:
1. przygotowywanie merytoryczne i organizacyjne posiedzeń Komisji;
2. koordynowanie i nadzorowanie prac zespołów problemowych;
3. reprezentowanie Komisji na zewnątrz.
§3
1. Komisja realizuje swoje zadania przy pomocy następujących zespołów problemowych:
a) Zespołu ds. uzależnień,
b) Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2. Komisja może utworzyć inne zespoły problemowe niezbędne do realizacji nałożonych
na nią zadań ustawowych.
3. Zespoły problemowe pracują pomiędzy posiedzeniami Komisji.
§4
1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji w ustaleniu z Burmistrzem
Halinowa bądź osoby wyznaczonej przez Burmistrza.
2. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Komisji także na wniosek
Burmistrza lub, co najmniej połowy składu Komisji.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia Komisji prowadzi osoba
przez niego upoważniona.

4. Podczas posiedzeń Komisja:
a) Zatwierdza wnioski zespołu ds. pomocy osobom uzależnionym dot. kierowania osób
uzależnionych do sądu w celu zobowiązania do leczenia odwykowego.
b) Opiniuje wnioski na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych w zakresie
zgodności limitu i lokalizacji punktów z uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie.
Decyzja w formie postanowienia wydawana jest przez Komisję po przedstawieniu
kompletu dokumentów przez Referat Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw
Obywatelskich zwykłą większością głosów.
c) Opiniuje wnioski w sprawie cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
przypadku nieprzestrzegania warunków i zasad sprzedaży napojów alkoholowych
określonych w art. 18 ust. 10 ustawy. Decyzja w formie postanowienia wydawana
jest przez Komisję zwykłą większością głosów, obecnych członków.
5. Komisja jest zobowiązana do sporządzenia rocznego sprawozdania ze swojej
działalności.
§5
1. Komisja podejmuje ustalenia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy
obecności, co najmniej 4 członków.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos decydujący ma
Przewodniczący bądź osoba prowadząca posiedzenie.
§6
1. Posiedzenia Komisji mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty.
2. Posiedzenia Komisji dotyczące spraw osób uzależnionych od alkoholu mają charakter
zamknięty i uczestniczą w nich wyłącznie członkowie Komisji.
3. W posiedzeniach otwartych mogą brać udział osoby niebędące członkami Komisji.
§7
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są zobowiązani
do:
1. przestrzegania tajemnicy związanej z prowadzeniem spraw osób uzależnionych od
alkoholu,
2. stałego podnoszenia własnych kwalifikacji niezbędnych do pracy w Komisji.
Rozdział II
Zadania Komisji i Zespołów
§8
W celu realizacji zadań Komisja współpracuje z:
1. Kierownikiem Referatu Edukacji i Polityki Społecznej w zakresie opracowania
i realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
2. pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie działań
związanych
z
przeciwdziałaniem
uzależnieniom,
patologiom
społecznym
i marginalizacji osób uzależnionych oraz ich rodzin,
3. komisjami Rady Miejskiej, w szczególności z Komisją ds. Młodzieży, Oświaty, Kultury
i Sportu oraz z Komisją Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego,
4. instytucjami, organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania
i rozwiązywania problemów uzależnień.

§9
Do zadań Komisji, w szczególności zespołu ds. uzależnień, należy podejmowanie
czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, według następującej procedury:
1. przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego oraz rozmów motywujących z osobami z
problemem alkoholowym zgłoszonych do Komisji, przedstawienie informacji
o możliwościach uzyskania pomocy na terenie i poza terenem gminy i zobowiązanie do
skorzystania z proponowanej pomocy,
2. przeprowadzanie rozmów wyjaśniających z wnioskodawcą lub z członkiem rodziny,
osoby z problemem alkoholowym, zgłoszonej do Komisji,
3. wystąpienie do Komisariatu Policji o nadesłanie opinii z uwzględnieniem interwencji
podejmowanych przez policję w miejscu zamieszkania mających związek z
nadużywaniem alkoholu przez wymienioną osobę,
4. wobec osób nadużywających alkoholu, niepodejmujących leczenia i proponowanych
form pomocy terapeutycznej Komisja kieruje wniosek do sądu o wszczęcie
postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu jeżeli
osoby te powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od
pracy, stosują przemoc, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2016 r. poz.487
z późn. zm.),
5. w przypadku dwukrotnego niestawienia się osoby, wobec której Komisja prowadzi
postępowanie, na rozmowę wyjaśniająco-motywującą Komisja kieruje wniosek do sądu
o nałożenie obowiązku poddania się badaniu biegłych w przedmiocie uzależnienia jeżeli wezwanie na rozmowę zostało doręczone skutecznie,
6. w toku postępowania, z uwagi na ochronę osób wnioskujących o wszczęcie procedury,
nie ujawnia się osobie objętej postępowaniem informacji dotyczących danych osoby lub
instytucji, która złożyła wniosek – jeżeli wnioskodawca prosi o anonimowość,
7. decyzję w sprawie skierowania wniosku do sądu o wszczęcie postępowania
zmierzającego do zobowiązania do leczenia odwykowego podejmuje Komisja podczas
posiedzenia zwykłą większością głosów.
§ 10
Do zadań Komisji a w szczególności Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych, należą działania na rzecz ograniczania dostępności
do alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. W celu realizacji tego zadania Komisja
zobowiązana jest do kontrolowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych:
1. kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych obejmuje: przestrzeganie
warunków i zasad sprzedaży napojów alkoholowymi określonych ustawą, w
szczególności w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych, zakazu ich
sprzedaży osobom nieletnim i nietrzeźwym oraz wysokość wniesionej rocznej opłaty za
sprzedaż napojów alkoholowych – na podstawie ewidencji sprzedaży np. wydruku kasy
fiskalnej,
2. kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzone są na podstawie
upoważnień wydawanych przez Burmistrza Halinowa.
Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

