
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR VI.224.2011 

Burmistrza Miasta i Gminy POBIEDZISKA 

z dnia  27 WRZEŚNIA 2011ROKU 

 

 

W sprawie powołania członków Gminnej  Komisji Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pobiedziskach 

 

 
     Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 2001roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm) oraz art.4 ¹ ust.3 i 4 Ustawy z dnia 26 października  1982 roku o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007roku Dz.U. Nr 70 poz.473 z 
późn.zm.) Burmistrz Miasta i Gminy  Pobiedziska zarządza ,co następuje: 

 
§ 1 Powołać Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pobiedziskach w 
następującym składzie: 
 

1. Przewodnicząca  Iwona Matysiak, 
2. Jolanta Flisiak , 
3. Halina Porada 
4. Adam Szczygielski, 
5. Andrzej Waligórski, 
6. Tomasz Sworowski, 
7. Marcin Woś. 

§ 2 Komisja wykonuje zadania wynikające z Ustawy  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 
§ 3 Regulamin Pracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pobiedziskach 
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 
§ 4 Członkowie Komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji. 
 
§ 5 Traci moc Zarządzenie NrV/33/2007 z dnia  8 stycznia 2007r z późn.zm.w sprawie Powołania Gminnej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pobiedziskach. 
 
§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Załącznik nr 1 
                                                                                                                              do Zarządzenia Nr.......... 
                                                                                                    Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska 

                                                                                                                                        z dnia 20 września 2011roku 

 
 

Regulamin Parcy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów                      
Alkoholowych w Pobiedziskach 

 
Rozdział I 

Przepisy  ogólne 
 
§ 1Gminna  Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pobiedziskach, zwana dalej 

Komisją , działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity  z 2007roku Dz.U. Nr 70 poz.473 z późn.zm) oraz uchwał Rady 

Miejskiej Gminy Pobiedziska i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska. 

 

§ 2 Gminna Komisja profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmuje swoim działaniem teren 

Miasta i Gminy Pobiedziska,a siedzibą jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul.Kaczyńska 26, 

 

 

 

Rozdział II 

Zadania i uprawnienia Komisji 

 
§ 3 Gminna Komisja koordynuje wszystkie działania w sferze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomnii miasta i gminy Pobiedziska , które w szczególności obejmują: 

 
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, 

 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej 

i prawnej , a wszczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym 

prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów , a także na rzecz dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

 

4. wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służąch rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych i narkomanii, 

 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszniem przepisów dotyczących zakazu reklamy i promocji 

napojów alkoholowych, reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzajacych, 

zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz występowania przed sądem w charakterze 

oskarżyciela posiłkowego, 

 

6. pomoc społeczną osobom uzleżnionym i rodzinom osób uzleżnionych dotkniętych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy 

socjalnej i kontraktu socjalnego. 



 

 

 
§ 4 Komisja opiniuje  

                    projekty uchwał dotyczące: 

 

1. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem 

piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, 

 

2. zasady usytuowania na terenie gminy , miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

 

§ 5 Do zadań Komisji należy w szczególności: 

 
             1.wszczynanie postępowań w sprawie nadużywania alkoholu (na wniosek stron mających interes  

               prawny lub obowiązek) jeżeli nadużywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków powoduje rozkład życia 

               rodzinnego, demoralizację nieletnich lub systematyczne zakłóca  porządek publiczny. 

  Uprawnionymi do składania  wniosków o wszczęcie postępowania w wymienionych sprawach są :  

 najbliższa rodzina,  

 osoby wspólnie  zamieszkujące, 

 policja, 

 organizacje społeczne,  

 zakład pracy,  

 szkoła, 

 prokurator ,kurator sądowy , 

 ośrodek    pomocy społecznej, 

 
            2. ze względu na ważny interes rodziny lub społeczny wszczynanie postępowań z urzędu wobec osób  

                nadużywających alkohol lub zażywających narkotyki i podejmowanie działań motywujących osoby 

               uzależnione od alkoholu czy narkotyków do leczenia odwykowego, 

 

                                 3 .w sprawach o nadużywanie alkoholu i zażywanie narkotyków w związku z zaistnieniem przesłanki      

                                        ustawowej tzn.rozkładu  pożycia rodzinnego , demoralizacji nieletnich lub zakłócania spokoju czy porządku 

                                        publicznego oraz po wyczerpaniu wszystkich możliwości podejmowanie działań zmierzających do 

                                       orzeczenia przez Sąd  zastosowania wobec  osoby uzależnionej od alkoholu czy narkotyków obowiązku 

                                       poddania się leczeniu  w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

 
4. prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów 

alkoholowych, 

5. przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkohol lub używających narkotyki oraz 

udzielania pomocy ich rodzinom, 

6. kierowanie na badania  do  lekarza biegłego sądowego w zakresie psychiatrii i psychologii w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju  zakładu leczniczego dla 

osób  ,które w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych powodują rozpad pożycia rodzinnego, 

demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy , albo systematycznie zakłócają spokój publiczny. 

7. Komisja rozpatruje i opiniuje  wnioski o udzielenie dotacji z Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na realizację zlecanych, wspieranych lub 

powierzonych zadań publicznych. Sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją tych zadań i zawartych 

umów poprzez kontrolę  podmiotów, które uzyskały dotację. 

 
§ 6 W celu realizacji swoich zadań Komisja może żądać udzielenia  informacji dotycząych osób nadużywających 

alkoholu lub uzależnionych od narkotyków, w szczególności od policji, izby wytrzeźwień, zakładu pracy, ośrodka 

pomocy społecznej. 

 

§ 7 Komisja współpracuje ze szkołami, instytucjami,organizacjami społecznymi,ośrodkiem pomocy społecznej 

,organami ścigania i sądami. 

 

 

 

 



 

 

 

Rozdział III 

 

Podział  i tryb Gminnej Komisji 

 

 
§ 8 Pracą Gminnej Komisji kieruje Przewodniczący Gminnej Komisji , a w razie jego  nieobecności 

     sekretarz Gminnej Komisji. 

 

§ 9 Przewodniczący Gminnej Komisji: 

              -kieruje pracą Gminnej Komisji i przewodniczy na jej posiedzeniach, 

               -zwołuje posiedzenia plenarne Komisji, 

               -pełni nadzór nad realizacją decyzji, wniosków Gminnej Komisji, 

-podejmuje decyzje w sprawach działalności bieżącej, 

-reprezentuje Gminną Komisję na zewnątrz. 

 

§ 10 Sekretarz Gminnej Komisji: 

-zapewnia warunki pracy Gminnej Komisji, 

-czuwa nad zgodnością wniosków i decyzji Gminnej Komisji z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 11 W skład  Gminnej Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkotykowych. 

 
§ 12 Przewodniczący Gminnej Komisji powołuje podkomisję do realizacji zadań ,ujętych w Gminnym Programie . 

 
§ 13 Gminna Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach, jeśli bierze w nich udział co najmniej  połowa jej 

członków.  

 
§ 14 W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu , członek Gminnej Komisji jest zobowiązany do 

powiadomienia przewodniczącego   Gminnej Komisji , członek który bez usprawiedliwienia nie brał udziału w 

trzech kolejnych posiedzeniach,  na wniosek złożony przez przewodniczącego do Burmistrza Miasta i Gminy 

Pobiedziska może być skreślony ze składu Komisj. 

 
§ 15 Gminna Komisja przygotowując na każdy rok kalendarzowy  projekt Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  opiera się na priorytetach 

wyznaczonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska i Radę Miejską Gminy Pobiedziska. 

 
§ 16 Zasady wynagradzania członków Komisji określa uchwała Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 
§ 17 Wynagrodzenie  otrzymywane przez członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  są 

wynagrodzeniami podlegającymi opodatkowaniu na podstawie art. 13 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych.  

 
§ 18 Obsługę administracyjno-biurową Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach. 

 
§ 19 Obsługę finansową Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii sprawuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach. 

 

 

 

 

 

 

 



 


