
ZARZĄDZENIE NR VIII/157/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Orzeszu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta 
Orzesze

inż. Mirosław Blaski
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REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ORZESZU 

- ZWANEJ DALEJ KOMISJĄ 

 

§ 1. Regulamin określa zasady, zadania i tryb działania Komisji. 
 

§ 2. Postanowienia ogólne: 
1.  Komisja  jest ciałem kolegialnym powołanym przez Burmistrza Miasta. 

2. Skład osobowy Komisji powołuje i odwołuje Burmistrz. 

3. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 
 

§ 3. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, w tym: 

● prowadzenie rozmów motywacyjno - interwencyjnych z osobami, których dotyczy wniosek 

o leczenie odwykowe; 

● kierowanie na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazaniu rodzaju zakładu odwykowego; 

● kierowanie sprawy do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu. 

2. Inicjowanie działań w zakresie: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

3) prowadzenie 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 socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131         

i 15 ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                          

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

3. Opiniowanie w szczególności:  

1. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 

3. Rocznych sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 

4.  Projektów uchwał Rady Miejskiej Orzesze dotyczących m.in.: 

1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Miasta Orzesze 

2) zasad usytuowania na terenie Miasta Orzesze miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych; 
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3) ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży na terenie Miasta Orzesze; 

4)  zezwoleń na sprzedaż alkoholu pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z 

uchwałami Rady Miejskiej; 

5) cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

4. Na podstawie danych obrazujących skalę problemu uzależnienia od alkoholu inicjowanie 

działań diagnostycznych dotyczących rozmiaru problemu uzależnień oraz przemocy                

w rodzinie na terenie Miasta Orzesze. 

5. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania            

w punktach sprzedaży. 

6. Udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. 

7. W celu usprawnienia pracy Komisja działa w oparciu o procedurę w związku z podjęciem 

czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej                  

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 

§ 3. Struktura i organy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
1. Komisja składa się z 6-10 osób. 

2. Do władz Komisji należą: 

• Przewodniczący GKRPA 

• Z-ca Przewodniczącego GKRPA 

• Sekretarz GKRPA 

3. Komisja spotyka się na posiedzeniach oraz podejmuje uchwały i postanowienia zwykłą 

większością, które są ważne przy uczestnictwie co najmniej połowy jej członków. 

4. Zebrania Komisji zwołuje jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności jego zastępca. 

5. Obradom Komisji przewodniczy jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności jego 

zastępca. 

7. W sprawach równej liczby głosów decydujący głos ma Przewodniczący Komisji, a w razie 

jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego. 
 

§ 4. Kompetencje Przewodniczącego Komisji: 
1. Reprezentowanie Komisji na zewnątrz. 

2. Podpisywanie dokumentów wytworzonych przez Komisję.  

3. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji. 

4.Organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań Komisji. 
 

§ 5. Wynagrodzenie Komisji. 
Wynagrodzenie członków GKRPA w Orzeszu jest ustalane corocznie przez Radę Miejską       

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Osobom będącym członkami Komisji zatrudnionym w Urzędzie Miejskim lub jednostkach 

podległych Burmistrzowi Miasta, za udział w posiedzeniach Komisji odbywających się poza 

godzinami pracy Urzędu przysługuje uchwalone przez Rade Miejską wynagrodzenie. 

Wypłata wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji nastąpi po potrąceniu 

należnych składek, na podstawie zestawień sporządzonych zgodnie z listą obecności – 

podpisaną przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę. 
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§ 6. Postanowienia końcowe: 
1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz w zakresie związanym z przedmiotem 

działań Komisji w oparciu o zawarte przez Burmistrza Miasta stosowne umowy. 

2. W posiedzeniach Komisji biorą udział tylko jej członkowie i zaproszeni goście. 

3. W sprawach złożonych na posiedzenie komisji lub podkomisji można zaprosić eksperta                  

w danej dziedzinie. 

4. Z posiedzeń sekretarz Komisji sporządza protokoły, które są podpisane przez wszystkich 

członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu. 

5. Członkowie Komisji są obowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i 

danych, które uzyskali przy realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do 

poddania się leczeniu odwykowemu. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu 

członkostwa w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

6. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z procedurą zobowiązania 

do poddania się leczeniu odwykowemu członkowie  Komisji składają, w formie pisemnej, 

wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), oświadczenie o następującej treści: 

„Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji 

zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, oraz że 

znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub 

umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.”. 

7. Członkowie  Komisji, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą 

zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, mogą przetwarzać informacje               

o osobach, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 

demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo 

systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,  bez zgody i wiedzy tych osób, 

dotyczące stanu zdrowia, nałogów, skazań, mandatów karnych, orzeczeń o ukaraniu, a także 

innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,                           

z uwzględnieniem następujących danych:  

a) imienia (imion) i nazwiska; 

b) daty i miejsca urodzenia; 

c) płci; 

d) numeru PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL – serii                

i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

e) stanu cywilnego; 

f) daty zawarcia małżeństwa, jeżeli dotyczy; 

g) daty ustania małżeństwa, jeżeli dotyczy; 

h) wykształcenia; 

i) zawodu; 

j) miejsca pracy lub nauki; 

k) stopnia niezdolności do pracy, posiadania orzeczenia o niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności; 

l) adresu miejsca zamieszkania lub adresu miejsca pobytu; 

ł) adresu do korespondencji; 

m) adresu poczty elektronicznej; 

n) numeru telefonu. 
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8. Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się 

leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład 

życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb 

rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, mogą przetwarzać 

dane o członkach ich rodzin w następującym zakresie: 

1) imienia (imion) i nazwiska; 

2) daty i miejsca urodzenia; 

3) płci; 

4) stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa; 

5) adresu do korespondencji lub numeru telefonu, lub adresu poczty elektronicznej. 

9. W miarę potrzeb Komisja może  proponować dokonanie zmian w Regulaminie. 
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                                ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 

                                                                                        GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

                                                                                              PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ORZESZU 

 

PROCEDURA W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO ORZECZENIA O ZASTOSOWANIU  

WOBEC OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU OBOWIĄZKU PODDANIA SIĘ LECZENIU  

W ZAKŁADZIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO 

 

 

 

                                          Złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Miasta lub wniosek spisany w obecności członka GKRPA 

 

                                                                        Wezwanie osoby, której wniosek dotyczy 

  

                               Zgłosił się                                                                                                                                             

Nie zgłosił się                

           Nie zgadza się na leczenie 

                                                                                                   lub twierdzi, że nie nadużywa alkoholu 

Dobrowolne podjęcie leczenia                          

                                                                                                                                  Ponowne wezwanie  

                                                                                     Badanie przez biegłych                   Odmawia badania                           z klauzulą do sądu 

                                                                                                                                     przez biegłych,                                                           

                                                                                                                          podjęcia terapii                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                          Wezwanie celem                     lub innych form pomocy                                                                                 

       Monitorowanie                                                                zapoznania                                                                                        Nie zgłosił się 

           (2 lata)                                                                      z opinią biegłych 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                               Brak wskazań do leczenia                 Osoba jest uzależniona,  

                                                                                                                        lecz nie chce podjąć leczenia                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                 Sprawa trafia do sądu 

                           Zakończenie sprawy przez GKRPA                                                                                                         i zakończenie sprawy przez   

                                                                                                              GKRPA         
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2. Monitorowanie sprawy 

a) zapraszanie osób, których dotyczy wniosek celem monitorowania obecnej sytuacji; z przeprowadzonej rozmowy sporządza się protokół;  

b) dopuszcza się wezwanie osoby bliskiej celem zweryfikowania sytuacji. 

 

3. Zamknięcie sprawy 

a) po 2 latach wywiązywania się z zobowiązań;  

b) przed zamknięciem każda sprawa powinna być omówiona na głównym posiedzeniu GKRPA; 

c) można zweryfikować sytuację wzywając osoby najbliższe lub przedstawicieli instytucji. 

 

4. Postępowanie z anonimem:  

Każdy anonim będzie indywidualnie rozpatrywany na głównym posiedzeniu GKRPA poprzez wydanie postanowienia. 

 

5. W sytuacji, gdy osoba mająca problem z nadużywaniem alkoholu sama zgłasza się  i prosi o informację o możliwości podjęcia leczenia – 

udzielenie informacji dotyczących możliwości podjęcia leczenia.   
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