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Burmistrza Miasta Ko6cierzyna

z dnia 5 listopada 2018

I. PostanowieniaOs6lne
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1. Komisja sklada siq z szesciu czlonk6w.
2. W sklad Komisji wchodzq osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki

i rozwi4zywania problem6w alkoholowych oraz posiadajqce znajomosi
podstawowych przepis6w prawnych, reguiujqcych dzialalnos6 Komisji.
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1. Czlonkowie pelni4 swoje funkcje w oparciu o powolanie kt6re okedlone jest
zarz4dzeniem Burmistrza Miasta Ko6cierzyna.

2. Rezygnacja z pracy w Komisji powinna byi zlozona na pismie do przewodniczqcego

Komisji, kt6ry niezwlocznie zawiadamia o tym fakcie Burmistrza Miasta Koscierzyna.
3. Przewodniczqcy Komisji mo2e zwr6ci6 sig do Burmistrza o odwolanie czlonka

Komisji, w przypadku, gdy ten nie wywi4zuje sig ze swoich obowiqzk6w, a przede
wszystkim nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji, lub z innych uzasadnionych
ptzyczyn.

4, W zakesie nie uregulowanym niniejszym regulaminem maj4 zastosowanie przepisy
ustary z dnia 26 pazdziernika I982 r. o wychowaniu w trzeZwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Dz.U .2016.487 L. j. z p6Li.zn.)
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1. Zasady wynagrodzenia czlor*6w Miejskiej Komisji Rozwiqzywania problem6w
Alkoholowych okreila corocznie Rada Miejska w Gminnym programie profilaktyki
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych.

IL Zadania Komisii
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L Komisja jest cialem opiniujqcym i inicjuj4cym wykonanie Gminnego programu
Profilaktyki i Rozwiqzywania problem6w Alkoholowych.



2. Do zadah Miejskiej Komisji Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych zwanej

w dalszej czESci Komisjq nale2y inicjowanie dzialai w nastqpuj4cym zakresie:

a) zwigkszanie dostgpnoSci pomocy tempeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b

uzale2nionych od alkoholu,

b) udzielanie rodzinom, w kt6rych wystlpujq problemy alkoholowe, pomocy

psychospolecznej i prawnej, a w szczeg6lnoSci ochrony przed przemocq

w rodzinie,
c) prowadzenie profilaktycznej dzialalno3ci informacyjnej i edukacyjnej,

w szczeg6inosci dla d zieci i mlodzie,y,
d) ustalanie szczeg6lowych zasad trydawania i cofania zezwolen na prowadzenie

sprzedazy napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spo2ycia na miejscu lub

poza miejscem spftedazy oftz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi

napojami,

e) wspomaganie dzialalnoSci inst)'tucji, stowarzyszeri i os6b fizycznych, sluz4cej

rozwi4zywaniu problem6w alkoholowych,
f) podejmowanie interwencji w zwiqzku z raruszenicm przepis6w dot. reklamy

i promocji napoj6w alkoholowych, sprzeda2y ipodawania tych2e napoj6w
(ad. 13' i 15 ustawy o wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialanir-r

alkoholizmowi) omz wystQpowanie przed s4dem w charakterze oskarzyciela

publicznego,

g) opiniowania zezwolei na sprzeda2 lub podawanie napoj6w alkoholowych -
zgodnoii punkt6w sprzedazy z uchwalami rady gminy,

h) kontrola pzestrzegania zasad i warunk6w korzystania z zezwolenia na

sprzeda2 i podawanie napoj6w alkoholowych.

3. Komisja podejmuje r6wnie2 czynnoSci zmierzajqce do otzeczenia o zastosowaniu

wobec osoby uzaleznionei od alkoholu obowi:pkr.t poddania sig leczeniu w zakladzie

lecznictwa odwykowego, w tym:

a) przyjmowanie wniosk6w dotyczqcych skierowania na leczenie odwykowe

os6b nadu2ywaj4cych alkoholu,

b) przeprowadzanie rozm6w z osobami naduzywaj4cymi alkoholu oraz

czlonkami rodzin tych os6b,

c) zasigganie informacji w stosowanych organach (przede wszystkim w Policji)

co do m,in. zachowai w Srodowisku os6b uzaleznionych od alkoholu,

d) kierowanie os6b nadu2ywaj4cych alkoholu na badanie przez lekarza bieglego

w celu wydawania opinii co do uzaleznienia od alkoholu,

e) kierowanie do s4du wniosk6w o zastosowanie obowiqzku poddania sig

leczeniu odwykowemu,
I) pomoc osobom do6wiadczajacym przemocl.

4. Wsp6lpraca z innymi inst),tucjami zajmujqcymi si9 profilaktyk4 i roz*iqzywaniem

problem6w uzaleznieir i przemocy w rodzinie.

5. Wykonywanie zadan olreSlonych w aft.9a ust.3 i ust.l1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r'

o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie.



6, Wykonywanie innych zadan okreSlonych w art. 4r Ustawy z dnia 26 pa2dzje tlka
1982r. o wychowaniu w tzeiwo6ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.

III. Tryb pracy komisii
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l, W sklad komisji wchodz4 przewodniczqcy oraz czlonlowie Komisji.
2. Komisja dziata w pelnym skladzie na posiedzeniach zwolywanych w miarg potzeb _

nie rzadziej ni2 I raz w miesi:lcu.
3. Terminy posiedzei Komisji s4 ustalane przez pnewodniczqcego Komisji

w porozumieniu z czlonkami.
4. Komisja proceduje w Miejski O6rodkLr pomocy Spolecznej w KoScierzynie przy

ul. Brzechwy 5.

5. O terminach posiedzenia Czlonk6w Komisji powiadamia sig w spos6b zwyczajowo
przyjgty (telefonicznie Iub pisemnie).

6. Posiedzenia Komisji mogq mie6 charakter otwarty lub zamkniqty.
7. W posiedzeniach otwartych mogq brai udzial, na zaproszenie przewodnicz4cego,

osoby niebgdace czlonkami Komisji.
8. Opinie i wnioski Komisji podejmuje siq w trybie glosowania.
9. Glosowanie na posiedzeniach Komisj i odbywa sig spos6b jawny.
10. Postanowienia zapadaj4 zwyklq wigkszoiciq glos6w. W razie r6wnej ilosci glos6w

decyduje glos Przewodniczqcego Komisji.

s6

1. Do zadari Przewodniczqcego Komisjinalezy:
a) zwolywanie posiedzeri Komisji.
b) reprezentowanie Komisji na zewn4trz,
c) podpisywanie pism i dokument6w w sprawach nalezqcych do wlajciwoici

rzeczowej Komisji,
d) prolradzenie posiedzeri Komisj i.
e) ustalanie porzqdku termin6w posiedzen Komisji,
f1 podpisywanie pism zapraszajqcych na rozmowy motywacyjno-i[terwencyjne os6b

zgloszonych do Komisji,
g) zaptasza[le (jezeli zaistnieje taka potrzeba) na posiedzenia Komisji i do udzialu

w pracach Komisjios6b nie bgd4cychjej czlonkami,
h) wszelkie inne czynnosci zapewniaj4ce sprawne i zgodne z przepisami dzialanie

Komisji.
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1. Obslug4 techniczn4 Komisji i zadai zleconych przez jej Przewodnicz4cego zapewnia

Sekretarz Komisji.
2. Do zadafi Sekrctaruanalezyl

1. organizowanie posiedzeir Komisji i zapraszanie os6b podejrzanych o naduzywanie

alkoholu,

2. prowadzenie akt osobowych os6b podejrzanych o naduzywanie alkoholu,

3. gromadzenie i przedkladanie czlonkom Komisji material6w na posiedzenia

Komisji,
4. przyjmowanie i wysylanie korespondencji,

5. prowadzenie rejestru spraw zwi4zanych z postQpowaniem i zastosowanie

obowi4zku poddania sig leczeniu odwykowemlL

6. rozliczanie rachunk6w czlonkdw komisii,
7. rozliczanie rachunk6w za przeprowadzenie badari i wydanie opinii pzez bieglych

s4dowych oraz koszt6w postgpowania s4dowego,

8. pzygotowylvanie protokolu z posiedzei.
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1. Zasady wynagradzania Czlonk6w Komisji okresla Gminny Program Profilaktyki

i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oruz Pfieciw dzlalania Narkomanii

uchwalany corocznie na sesji Rady Miejskiej w KoScierzynie.

2. Wynagrodzenie wyplacanejest na podstawie listy obecnosci.

$e

L Dokumentacja Miejskiej Komisji Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych

przecho$rywana jest w Miejskim O6lodku Pomocy Spolecznej w Ko6cierzynie.


