
ZARZĄDZENIE NR 0050 / 19 / 2019 

WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO 

z dnia 03 lipca 2019 r.  

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Krzemieniewie 

 

          Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2137  

ze zm.) - zarządzam, co następuje: 

 

 

          § 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Krzemieniewie, zwaną dalej Komisją, w następującym  składzie: 

 

1)    Magdalena Nawrot-Mitręga      - Przewodnicząca Komisji (Kierownik GOPS) 

2)    Ewa Ryczkowska                        - Zastępca Przewodniczącej (Pracownik UG) 

3)    Patrycja Skorupka                     - Sekretarz Komisji (Pracownik UG) 

4)    Anna Brodziak                           - Członek Komisji (Pedagog Szkolny) 

5)    Agata Tyczyńska                        - Członek Komisji (Pedagog Szkolny) 

6)    Katarzyna Marciniak                - Członek Komisji (Pedagog Szkolny) 

7)    Maciej Serwatka                        - Członek Komisji (Policjant) 

 

 

          § 2. Do zadań Komisji w szczególności należy: 

1)  podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

    uzależnionej poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

2)  inicjowanie działań w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

    uzależnionych od alkoholu, 

3)  wnioskowanie do sądu rejonowego o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania 

    obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

4)  opiniowanie wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

     i wydawanie w sprawie stosownych postanowień, 

5)  współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, stowarzyszeniami,  

     organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu 

     życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych, 

6)  kierowanie osób zgłoszonych Komisji  na badanie przez biegłego sądowego celem 

    uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 

    leczniczego, 

7)  prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz profilaktycznej,  

     a w szczególności  inicjowanie zajęć alternatywnych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, 

8)  pomoc osobom uzależnionym w podjęciu leczenia i wytrwaniu w trzeźwości, 

9)  prowadzenie kontroli sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 

     w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 



 

          § 3.  Komisja działa w oparciu o następujące zasady: 

1)  Działalność Komisji organizuje Przewodniczący Komisji przy pomocy Sekretarza 

Komisji. 

2)  Pisma i dokumenty w sprawach należących do właściwości rzeczowej Komisji podpisuje 

Przewodniczący lub Sekretarz Komisji. 

3)  W przypadku czasowej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Komisji, 

posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Zastępca Przewodniczącego Komisji. 

4)  Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadzi Sekretarz Komisji. 

5)  Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz na 

kwartał. Zwołanie posiedzenia nie wymaga formy pisemnej. Posiedzenia Komisji zwoływane 

są przez Przewodniczącego: z jego inicjatywy lub na wniosek Wójta. 

6)  Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie opinii, postanowień i wniosków zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej 

ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego 

nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego. 

7)  Wszystkie głosowania są jawne. 

8)  W pracach Komisji, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą brać udział z głosem 

doradczym osoby , nie będące jej członkami. 

9)  Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący po przyjęciu 

przez Komisję. Protokoły wraz z listami obecności stanowią dokumentację pracy Komisji. 

10)  Dokumentacja Komisji przechowywana jest w Urzędzie Gminy Krzemieniewo. 

11)  Komisja na żądanie Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy lub Przewodniczącego 

Komisji Rady Gminy obowiązana jest przedstawić informację ze swojej działalności za 

wskazany okres. 

12)  Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie na zasadach ustalanych corocznie przez 

Radę Gminy Krzemieniewo w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

          § 4. Tracą moc:  Uchwała Nr 101/2001 Zarządu Gminy Krzemieniewo z dnia   

12 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krzemieniewie oraz  zarządzenia ją zmieniające : Nr 0050/2/2011 z dnia 10 

lutego 2011 r., Nr 0050/30/2016 z dnia 25 października 2016 r. i  Nr 0050/4/2018 z dnia 26 

lutego 2018 r. Wójta Gminy Krzemieniewo w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.       

 

          § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


