
ZARZĄDZENIE NR 64/16
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 7 lipca 2016 r.

w sprawie Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy.

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Oleśnica.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 1/15 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Marcin Kasina
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Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Oleśnicy.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Komisji - należy przez to rozumieć Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy 
powołaną przez Wójta Gminy Oleśnica, której siedziba mieści się w Urzędzie Gminy Oleśnica;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.);

3) programie - należy przez to rozumieć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica, uchwalany corocznie 
przez Radę Gminy Oleśnica na podstawie ustawy;

4) posiedzeniu - należy przez to rozumieć wszelkie prace lub czynności podejmowane przez osoby wchodzące w 
skład Komisji, z których sporządzana jest lista obecności, tj.:

a) prace związane z zadaniami wynikającymi z § 4 ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 5 niniejszego Regulaminu,

b) spotkania, podczas których przeprowadzane są rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu lub ich 
najbliższymi, w ramach realizacji zadania wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 4 niniejszego Regulaminu,

c) kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, stosownie do § 4 ust. 1 pkt 6 niniejszego Regulaminu.

§ 3. Terenem działania Komisji jest Gmina Oleśnica.

Rozdział 2.
Przedmiot i formy działania Komisji.

§ 4. 1. Komisja realizuje zadania określone przepisami prawa - w szczególności ustawą oraz wynikające 
z programu, a dotyczące m. in.:

1) opiniowania propozycji podejmowania działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

2) opiniowania aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy Oleśnica dotyczących przedmiotu działalności 
Komisji - w tym projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także inicjowania działań w zakresie realizacji zadań 
programu;

3) opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności 
lokalizacji punktów sprzedaży z zasadami określonymi w uchwałach Rady Gminy oraz liczbą punktów 
sprzedaży;

4) prowadzenie postępowań dotyczących osób nadużywających alkoholu;

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu reklamy i promocji 
napojów alkoholowych;

6) przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z wydanych przez Wójta Gminy 
Oleśnica zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Komisja współpracuje z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom 
społecznym.
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§ 5. 1. Prowadzenie postępowań w sprawach osób nadużywających alkoholu obejmuje: przyjęcie zgłoszenia 
o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, zaproszenie osoby, której dotyczy zgłoszenie na rozmowę, a w 
razie co najmniej dwukrotnego nie stawienia się na rozmowę lub odmowy poddania się leczeniu, złożenia wniosku 
do Sądu Rejonowego w Oleśnicy o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia o obowiązku poddania 
się leczeniu osoby uzależnionej od alkoholu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

2. Komisja przeprowadza rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu lub ich najbliższymi nie rzadziej niż 
raz w miesiącu, pod warunkiem, że otrzyma zgłoszenie, o którym mowa w § 5 ust. 1.

3. Rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu przeprowadza Przewodniczący, Sekretarz oraz jeden 
z członków wyznaczony przez Przewodniczącego.

4. Z przeprowadzonych rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu sporządza się protokoły.

§ 6. 1. Kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzone są zgodnie z przepisami 
ustawy oraz właściwych przepisów, w tym ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeprowadzane są co najmniej dwa razy 
do roku lub w zależności od potrzeb.

3. Kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeprowadzane są przez pracownika 
Urzędu Gminy Oleśnica wykonującego obowiązki z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz przez co najmniej dwóch upoważnionych członków Komisji, wyznaczonych przez 
Przewodniczącego.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który winien być podpisany przez kontrolowanego 
i osoby przeprowadzające kontrolę.

Rozdział 3.
Skład i zasady działania Komisji.

§ 7. Komisję, w tym jej przewodniczącego powołuje oraz odwołuje Wójt Gminy Oleśnica w drodze 
zarządzenia. W tym samym trybie dokonywane są zmiany w składzie Komisji.

§ 8. Komisja składa się z:

1) Przewodniczącego Komisji;

2) Sekretarza Komisji;

3) członków Komisji.

§ 9. Członkostwo w Komisji ustaje w przypadku:

1) odwołania przez Wójta Gminy Oleśnica;

2) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka;

3) śmierci członka;

4) ponadto w przypadku notorycznego uchylania się członka Komisji od wykonywania swoich obowiązków 
Przewodniczący może wnioskować do Wójta Gminy Oleśnica o odwołanie go z Komisji.

§ 10. Do zadań Przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami Komisji, a w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, upoważniony przez Przewodniczącego 
członek Komisji;

2) zwoływanie posiedzeń, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a niniejszego Regulaminu, odbywających się w 
zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał;

3) składanie Wójtowi Gminy Oleśnica sprawozdania z działalności Komisji po zakończeniu roku 
kalendarzowego, nie później niż do końca następnego roku.

§ 11. Do zadań Sekretarza należy:

1) zawiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji w formie telefonicznej, listownej, 
ustnej lub innej;

2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań w sprawach osób nadużywających alkoholu;
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3) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością Komisji.

§ 12. 1. Do zadań członków należy:

1) czynne uczestnictwo w posiedzeniach Komisji, o których mowa w § 2 pkt 4 niniejszego Regulaminu;

2) zobowiązanie się do zachowania tajemnicy służbowej, co do wiadomości powziętych w czasie pracy w Komisji 
oraz podpisanie stosownego oświadczenia o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych.

§ 13. Niezbędne quorum do zaopiniowania wniosków rozpatrywanych podczas posiedzeń Komisji, o których 
mowa w § 2 pkt 4 lit. a niniejszego Regulaminu, stanowi co najmniej połowa ustalonego składu Komisji. Komisja 
podejmuje wnioski zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego Komisji.

§ 14. Posiedzenia Komisji są zamknięte. Mogą brać w nich udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 15. Za udział w posiedzeniach, o których mowa w § 2 pkt 4 niniejszego Regulaminu, członkom Komisji 
przysługuje wynagrodzenie ustalone w programie.
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