ZARZĄDZENIE nr 45 / 2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Chojnice.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 4' ust. 3 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U . z 2012 r. poz. 1356)
Zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice, w skrócie
Komisję.
§2
W skład Komisji wchodzą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stefania Majewska - Kilkowska - przewodnicząca
Lucyna Narloch - sekretarz
Hanna Papierkiewicz - członek
Maria Wierzbowska - członek
Joanna Zakrzewska - członek
Barbara Brieger - członek
Marek Baczyński - członek
Piotr Złotecki - Błaziak - członek
Adam Modrzejewski - członek

§3
Zadania Komisji określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§4
Organizację prac Komisji określa Regulamin prac Komisji, stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§5
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji.
§6

Traci moc zarządzenie nr 13/2012 z dnia 3 lutego 2012 r. Wójta Gminy Chojnice w sprawie
dokonania zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Chojnicach.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó/J T
ir inż. Zbigniew Szczepański

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr
Wójta Gminy Cłiojnice
z dnia 27.03.2013 r.
REGULAMIN
KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW A L K O H O L O W Y C H G M I N Y CHOJNICE
I. Zadania Komisji:
1. Inicjowanie działań w zakresie:
a) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rełiabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu,
b) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności ocłirony przed przemocą w rodzinie,
c) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie
rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i
młodzieży, w
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i
socj oterapeutycznych.
d) wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych,
e) podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15
Ustawy o
Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz występowania przed
sądem w
charakterze oskarżyciel publicznego.
f) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.
3. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady
gminy co do ilości i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc podawania i
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
II. Tryb powoływania i odwoływania członków Komisji
1. Pracami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice, zwanej
dalej "Komisją", kieruje przewodniczący.
2. Członek Komisji zaproponowany na przewodniczącego przed przystąpieniem do głosowania
musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji.
3. Wybór przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
4. Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie pisemnej rezygnacji, pisemnego
wniosku członka zawierającego uzasadnienia, któregoś z członków Komisji lub śmierci.
5. Odwołanie przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

6. Członek Komisji może zostać odwołany na podstawie pisemnej rezygnacji, pisemnego
wniosku, zawierającego uzasadnienia, któregoś z członków Komisji lub śmierci.
7. Odwołanie członka Komisji następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
III. Sposoby funkcjonowania Komisji:
1. Merytorycznie przeszkoleni członkowie Komisji mogą indy widualnie realizować czynności
zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Ostateczne decyzje w w/w
sprawie zatwierdza przewodniczący Komisji.
2. Uchwały i postanowienia podejmuje się większością głosów spośród obecnych na posiedzeniu
członków Komisji.
3. Przy równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego Komisji.
4. Członkowie Komisji otrzymują rekompensatę za pracę na rzecz Komisji, w sytuacji kiedy
wykonują zadania Komisji poza swoimi obowiązkami służbowymi.
5. Wysokość wynagrodzenia członków Komisji jest określona w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę
Gminy w Chojnicach.
6. Z posiedzenia Komisji, sekretarz sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący.
7. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

