
ZARZĄDZENIE NR VII/44/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 16 marca 2016 r.

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

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 1515 
z późn.zm.) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 16 marca 2016 r. przyjąć następujący skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Orzeszu:

1. Szala Kinga – Przewodnicząca

2. Kret Lucjan - Z-ca Przewodniczącego

3. Czardybon Ilona - Sekretarz

4. Świerczek-Fic Monika

5. Piwońska Danuta

6. Roj Damian

7. Maroszek Joanna

8. Janecka Sonia.

§ 2. Przyjąć Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu, stanowiący 
załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Tracą moc:

1. Zarządzenie nr 117/08 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 03.12.2008 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu;

2. Zarządzenie nr 107/10 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: uzupełnienia składu  
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Orzeszu;

3. Zarządzenie nr 47/2012 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia 
nr 117/08 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 3 grudnia 2008 w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu oraz Zarządzenia nr 107/10 Burmistrza Miasta Orzesze z 
dnia 21 września 2010 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Orzeszu;

4. Zarządzenie nr 74/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 maja 2014 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 
107/10 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 21 września 2010 w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski
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Załącznik do Zarządzenia Nr VII/44/2016

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 16 marca 2016 r.

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ORZESZU

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb działania Komisji.

§ 2. Postanowienia ogólne:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ciałem kolegialnym powołanym przez 
Burmistrza Miasta.

2. Skład Komisji zatwierdza i odwołuje Burmistrz.

3. Przewodniczący Komisji może wystąpić do Burmistrza Miasta z wnioskiem o dokonanie zmian w składzie 
Komisji.

§ 3. Cel działania Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja powołana jest w celu inicjowania i tworzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – nadzorowania i 
opiniowania wykonania tego programu, a także czynnego uczestnictwa w jego realizacji.

Do głównych zadań Komisji należy w szczególności:

1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:

● prowadzenie rozmów motywacyjno - interwencyjnych z osobami, wobec których wpłynął wniosek
o leczenie odwykowe;

● w razie konieczności kontakt z osobami lub instytucjami mogącymi usprawnić prowadzenie czynności 
wymienionych w punkcie 1 (np. kuratorami, zakładami lecznictwa odwykowego, klubami AA itp.);

●  kierowanie na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu i wskazaniu rodzaju zakładu odwykowego;

●  ustala się, że dwukrotne nieusprawiedliwione nie stawienie się na rozmowę z Komisją oraz niestawienie 
się na badanie przez biegłych powoduje skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

2. Udział w opracowaniu i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Inicjowanie i monitorowanie działań określonych w art.4 ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4. Współpraca z instytucjami, osobami fizycznymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji 
trzeźwości, abstynencji, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. W miarę potrzeb prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących rozmiarów problemu uzależnień oraz 
przemocy w rodzinie na terenie miasta Orzesze.

6. Opiniowanie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 
z uchwałami Rady Gminy.

7. Opiniowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

8. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania w punktach sprzedaży.

9. Udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

W celu usprawnienia pracy Komisja może zlecać:
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1. Badanie przez biegłych w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia i wskazaniu rodzaju zakładu 
leczniczego.

2. Prowadzenie wywiadów środowiskowych.

3. Prowadzenie dokumentacji.

§ 4. 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 konstytuuje się w jawnym głosowaniu wszystkich swych członków.

4. Komisja spotyka się na posiedzeniach oraz podejmuje uchwały i postanowienia,  które są ważne przy 
uczestnictwie zwykłej większości jej członków.

5. Zebrania Komisji zwołuje jej  przewodniczący lub jego zastępca.

6. Obradom Komisji przewodniczy jej  przewodniczący lub jego zastępca.

7. Komisja wyłania ze swego składu Podkomisje ds. rozmów motywacyjno – interwencyjnych oraz - w razie 
konieczności - ds. kontroli punktów sprzedaży.

8. W sprawach złożonych na posiedzenie komisji lub podkomisji zaprasza się fachowca w danej dziedzinie.

9. W sprawach spornych lub niejasnych decydujący głos ma Przewodniczący Komisji, a w razie jego 
nieobecności -  Zastępca Przewodniczącego.

§ 5. Kompetencje Przewodniczącego Komisji:

1. Reprezentowanie Komisji na zewnątrz.

2. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji.

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

§ 6. Wynagrodzenie Komisji.

1. 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.

§ 7. Postanowienia końcowe:

1. Komisja składa Burmistrzowi Miasta w terminie do 31 maja roczne sprawozdania ze swej działalności w 
roku ubiegłym.

2. Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii do 31 grudnia roku poprzedzającego następny 
rok budżetowy.

3. Obsługę biurową zapewnia sekretarz komisji.

4. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz w zakresie związanym z przedmiotem działań Komisji w 
oparciu o zawarte przez Burmistrza Miasta stosowne umowy.

5. W posiedzeniach Komisji biorą udział tylko jej członkowie i zaproszeni goście.
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6. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które są podpisane przez wszystkich członków Komisji 
uczestniczących w posiedzeniu.

7. W miarę potrzeb Komisja może wnioskować do Burmistrza Miasta o dokonanie zmian w Regulaminie.
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