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                                                                            Wójta Gminy Zębowice z dnia 23.08.2010 r. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         REGULAMIN 
GMINNEJ KOMISJI DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOCHOLOWYCH W ZĘBOWICACH 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
 
  Regulamin określa zadania i uprawnienia Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Zębowicach, zwanej dalej „Komisją”. 
 
 

§ 2 
 
  Do zadań Komisji w szczególności naleŜy: 
 

1. Inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz narkomanii, które obejmują min: 
a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzaleŜnionych i osób zagroŜonych uzaleŜnieniem od alkoholu, 
b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie, 

c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, a 
w szczególności wśród dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla uczniów, a takŜe na doŜywiania dzieci uczestniczących w 
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

d) wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, 

e) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 
zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, reklamy i promocji substancji 
psychotropowych lub środków odurzających, zakazu sprzedaŜy i podawania 
napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarŜyciela posiłkowego, 



f) pomoc społeczną osobom uzaleŜnionym i rodzinom osób uzaleŜnionych 
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze 
środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pomocy socjalnej; 

2. opiniowanie projektów uchwał dotyczących: 
a) liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych w miejscu lub poza miejscem 
sprzedaŜy, 

b) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaŜy i podawaniu napojów 
alkoholowych, 

c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok; 

3. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaŜy napojów  
alkoholowych przeznaczonych w miejscu lub poza miejscem sprzedaŜy (wyraŜenie 
opinii następuje w drodze postanowienia); 

4. bieŜące monitorowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania    
 Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, 

5. przygotowanie i opiniowanie półrocznych i rocznych projektów sprawozdań z 
realizacji programów; 

6. wszczynanie postępowań w sprawach naduŜywania alkoholu na wniosek stron 
mających interes prawny lub obowiązek jeŜeli naduŜywanie alkoholu lub zaŜywanie 
narkotyków powoduje rozkład Ŝycia rodzinnego, demoralizuje nieletnich lub 
systematyczne zakłócanie porządku publicznego; 

7. wszczynanie postępowania z urzędu wobec osób naduŜywających alkohol lub 
zaŜywających narkotyki gdy przemawia za tym waŜny interes rodzinny lub społeczny, 

8. podejmowanie działań motywujących osoby uzaleŜnione od alkoholu lub narkotyków 
do leczenia odwykowego; 

9. po wyczerpaniu wszystkich moŜliwości w sprawach o naduŜywanie alkoholu lub 
zaŜywanie narkotyków w związku z zaistnieniem przesłanek ustawowych tzn. 
rozkładu poŜycia rodzinnego, demoralizacji nieletnich lub zakłócania spokoju lub 
porządku publicznego Komisja podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia 
przez sąd zastosowania wobec osoby uzaleŜnionej od alkoholu lub narkotyków 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. 

 
 

§ 3 
 

1. W celu realizacji swoich zadań Komisja moŜe Ŝądać udzielenia jej informacji 
dotyczących osób naduŜywających alkohol lub uzaleŜnionych od narkotyków, w 
szczególności od Policji, Izby Wytrzeźwień, zakładu pracy, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, itp. 

2. Komisja moŜe przeprowadzać w wyznaczonym przez siebie składzie kontrole oraz 
badania działalności gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i 
organizacji uczestniczących w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

3. Komisji przysługuje prawo Ŝądania informacji i wyjaśnień od jednostek w zakresie 
wskazanym w ust.2  

 
 
                                             ORGANIZACJA PRACY KOMISJI 
 



 
     § 4 

 
 
 

1. Komisję powołuje oraz określa jej skład Wójt Gminy zarządzeniem. Komisja 
rozpoczyna działalność z dniem powołania. 

2. Na członków Komisji powołuje się osoby cieszące się dobrą opinią, przeszkolone w 
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (fakt przeszkolenia 
powinien być udokumentowany stosownym zaświadczeniem wydanym przez 
upowaŜnione do tego instytucje). 

3. Na członków Komisji moŜna powołać równieŜ osoby nieposiadające wskazanego w 
ust. 2 zaświadczenia, które przedstawią oświadczenie stwierdzające, Ŝe uzupełnią 
wymagane szkolenie w terminie 12 miesięcy od dnia powołania w skład Komisji. 

4. Komisja składa się z 5 osób. W skład Komisji wchodzą przewodniczący i członkowie. 
5. Członkowie Komisji zobowiązani są wykonywać swoje obowiązki sumiennie i 

sprawnie, dokładnie i bezstronnie oraz uczestniczyć w posiedzeniach i pracach 
Komisji. 

6. W przypadku trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komisji, 
Przewodniczący moŜe wystąpić do Wójta Gminy o odwołanie członka Komisji. 

7. Członkowstwo w Komisji ustaje w przypadku: 
a. odwołania przez Wójta Gminy, 
b. złoŜenia rezygnacji przez członka, 
c. śmierci członka . 

 
                                                     § 5 
 

      1.  Całokształtem prac Komisji kieruje przewodniczący, do kompetencji którego naleŜy: 
 
      a.   reprezentowanie Komisji na zewnątrz, 
      b.  podpisywanie pism i dokumentów w sprawach naleŜących do właściwości rzeczowej 

     Komisji, 
      c.   prowadzenie posiedzeń Komisji, 

d.  ustalenie terminów posiedzeń Komisji 
e.  określenie zadań członkom  Komisji, 

      f.   wyznaczenie pod swoją nieobecność innego członka Komisji do pełnienia jego 
           obowiązków 

g.  zapraszanie na posiedzenia Komisji i do udziału w pracach Komisji osoby nie będące 
     członkami, 
h.  nadzorowanie prawidłowości sporządzania protokołów z posiedzeń Komisji, 

      i.  wszelkie inne czynności zapewniające sprawne i zgodne z przepisami działania  
          Komisji, 
      j.  zawiadamianie członków Komisji o wyznaczonym terminie posiedzeń, 

k. przedkładanie członkom Komisji wszystkich dokumentów, 
l. wyznaczenie do protokołowania posiedzeń Komisji członka Komisji. 
m. prowadzenie dokumentacji Komisji, przyjmowanie wpływającej korespondencji z 

sekretariatu Urzędu Gminy, gdzie korespondencja ta jest rejestrowana. 
 
 

 



    2.  Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności przynajmniej połowy liczby      
członków. 
    3. Postanowienia Komisja podejmuje większością głosów obecnych, przy obecności co 
najmniej połowy składu Komisji. Przy równej ilości oddanych głosów decyduje głos 
Przewodniczącego. 
   4. Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje postanowienia w formie uchwał, 
stanowisk i opinii. 
   5. Posiedzenia Komisji (rozmowy) dotyczące osób naduŜywających alkohol i ich rodzin są 
zamknięte, a protokół z tego posiedzenia stanowi informacje niejawną; dane te  mogą być 
ujawnione jedynie organom do tego uprawnionym na ich pisemny wniosek. 
  6. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane. 
  7. Protokół posiedzenia Komisji podpisuje przewodniczący to  posiedzenie. Podpisuje się on 
równieŜ pod listą obecności, potwierdzając tym samym jej zgodność ze stanem faktycznym. 
Do protokołu dołącza się listę obecności. 
  8. Członkowie oraz Przewodniczący Komisji posiadają legitymacje słuŜbowe, które 
wystawia Wójt Gminy Zębowice 
   
 

§ 6 
 

Członkom Komisji za prace w Komisji przysługuje wynagrodzenie ustalone za udział w 
posiedzeniach Komisji  w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy w Zębowicach w 
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Zębowice. 
 
 
 
                   UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA CZŁONKÓW KOMISJI 
 

§ 7 
 

Komisja na podstawie wydanego przez Wójta Gminy Zębowice upowaŜnienia oraz 
posiadanych legitymacji słuŜbowych przeprowadza kontrolę podmiotów gospodarczych 
prowadzących sprzedaŜ napojów alkoholowych pod względem zgodności z przepisami 
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  (Dz. U.  z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zmianami). 
 
 
 

§ 8 
 
Członkowie Komisji uprawnieni są do występowania do Sądu przeciwko podmiotom 
prowadzącym reklamę napojów alkoholowych i narkotyków, lub sprzedaŜ napojów 
alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym. 
 
 
 
 
 
 



§ 9 
 

Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy słuŜbowej oraz ochrony 
danych osobowych. 
 
 
        SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

§ 10 
 

1. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Pełnomocnik Wójta Gminy Zębowice ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Pełnomocnik Wójta Gminy Zębowice ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
moŜe Ŝądać w kaŜdej chwili wszelkich dokumentów związanych z działalnością 
Komisji. 

3. Sprawdzenie pod względem formalnym po zatwierdzeniu merytorycznym 
Przewodniczącego Komisji korespondencji związanej z funkcjonowaniem Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczącej środków finansowych 
przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi naleŜy do wyłącznej kompetencji 
Pełnomocnika Wójta Gminy Zębowice ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

4. Pełnomocnik Wójta Gminy Zębowice ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
jest jedynym uprawnionym do wyraŜania zgody na skierowanie członka Komisji na 
szkolenie dofinansowane ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi. 

5. Skierowanie na szkolenie odbywa się na wniosek Przewodniczącego Komisji. 
6. Zmiany w treści regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego 

uchwalenia. 
7. W zakresie nie uregulowanym powyŜszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) oraz 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U z 2005 r. Nr 
179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami). 

8. Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia zarządzenia. 
 


