
Z A R Z Ą D Z E N I E   N R   III/ 301 /2013 

Wójta Gminy Krościenko Wyżne 

z dnia 25 lutego 2013 r. 

 
w sprawie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krościenku Wyżnym. 
 

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) oraz  art. 4
1
 ust. 3 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(Dz. U z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
 § 1. Ustalam regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Krościenku Wyżnym w brzmieniu, jak załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

      Załącznik do zarządzenia Nr III/ 301 /2013 

      Wójta Gminy Krościenko Wyżne 

      z dnia 25 lutego 2013 r. 

 

 

REGULAMIN 

 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 
 § 1. 1. Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krościenku Wyżnym, zwanej dalej 

„Komisją”.  

 2. Komisja działa w szczególności na podstawie:  

1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.); 

2) niniejszego regulaminu.  

 

 § 2. 1. Komisja inicjuje, opiniuje oraz prowadzi działania związane z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych a w szczególności:  

1) podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

2) inicjuje działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; 

3) organizuje pomoc psychospołeczną i prawną dla rodzin, w których występują problemy 

alkoholowe, a w szczególności ochronę przed przemocą w rodzinie; 

4) prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną dla mieszkańców gminy, 

a w szczególności dla dzieci i młodzieży w szkołach z terenu gminy oraz nadzoruje pracę 

w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii; 

5) podejmuje działania zmierzające do współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami 

i osobami fizycznymi, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

6) podejmuje interwencje w związku z naruszaniem przepisów dotyczących zakazu reklamy 

i promocji napojów alkoholowych; 

7) opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy; 

8) tworzy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

9) przeprowadza kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z wydanych przez 

Urząd Gminy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie imiennego 

upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy. 

 

 2. Realizując swoje zadania Komisja współpracuje z samorządem gminnym, 

administracją rządową, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, 

instytucjami oświatowymi, policją, kuratorami, zespołem biegłych oraz sądem. 
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Rozdział 2 

Skład i zasady działania Komisji 

 
 § 3. 1. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 2. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza 

oraz członków w liczbie ustalonej przez Wójta Gminy.  

 3. Pracą Komisji kieruje przewodniczący, a w przypadku nieobecności zastępca 

przewodniczącego. 

 4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje, aż do odwołania przez Wójta Gminy lub 

złożenia przez nich rezygnacji.  

 5. Komisja obraduje na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego, nie 

rzadziej niż raz na 2 miesiące.  

 6. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół podpisywany przez przewodniczącego 

i sekretarza. Integralną częścią protokołu jest lista obecności osób uczestniczących 

w posiedzeniu.  

 

 § 4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy składu osobowego Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga 

głos przewodniczącego Komisji.  

 

 § 5. Obsługę finansową Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych sprawuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku 

Wyżnym.  

 

 § 6. Komisja używa pieczęci wg wzoru ustalonego w niniejszym regulaminie:  

     

      „Gminna Komisja  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krościenku Wyżnym” 

 

 

 


