Zalqcznik
do Zarzqdzenia N r 2/2019

Regulamin Gminnej Komisji

Rozwi~zywania

Problem6w Alkoholowych w Sochocinie

§ 1.

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Sochocinie okresla
zadania, organizacjy wewnytrznq i tryb pracy Komisji.

§ 2.

Celem dzialania Komisji jest inicjowanie, opiniowanie, wydawanie postanowien oraz
prowadzenie dzialan zwiqzanych z profilaktykq i rozwiqzywaniem problemow alkoholowych
nalezqcych do zadan wlasnych Gminy, a w szczegolnosci:
1)zwiykszenie dostypnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b uzaleznionych od
alkoholu i substancj i psychoaktywnych oraz czlonkow ich rodzin,
2)udzielanie rodzinom, w ktorych wystypuj4 problemy alkoholowe pomocy psychospolecznej
i prawnej a w szczegolnosci ochrony przed przemOCq w rodzinie,
3)prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej, a w szczegolnosci dla
dzieci i mlodziezy,
4)wspomaganie dzialalnosci instytucji, osob fizycznych oraz innych srodowisk zajmujqcych
siy profilaktyka i rozwiqzywaniem problemow alkoholowych.
5)opiniowanie wnioskow w sprawach wydawania i cofania zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych, w miejscu lub poza miejscem sprzedazy, w kwestii zgodnosci lokalizacji punktu
sprzedazy.
6)podejmowanie czynnosci zmierzajqcych do orzeczel1la
uzaleznionej

0

zastosowanie wobec osoby

od alkoholu obowiqzku poddania si y leczeniu w zakladzie lecznictwa

odwykowego (na wniosek stron majqcych interes prawny lub obowiqzek) jezeli naduzywanie
alkoholu i zazywanie narkotykow powoduje rozklad zycia rodzinnego, demoralizuje nieletnich,
7)motywowanie osob naduzywqjqcych alkoholu do podjycia terapii odwykowej,
8)pomoc czlonkom rodzin osob uzaleznionych od alkoholu w podjyciu decyzji
wlasnej terapii wspoluzaleznienia.

0

rozpoczyciu

§ 3.

RealizujCj.c swoje zadania Komisja wsp61pracuje z instytucjami i organizacjami

0

podobnych

celach oraz szkolami, policjCj. oraz sCj.dami,

§ 4.

Sklad i zasady dzialania Komisji.
I. Komisjy powoluje oraz okresla jej sklad W6jt Gminy ZarzCj.dzeniem. Komisja rozpoczyna
dzialalnosc z dniem powolania.
2. Komisja sklada siy z 5 os6b. W sklad Komisji wchodzCj. PrzewodniczCj.cy, Sekretarz
i czlonkowie.
3. Caloksztaltem prac Komisji kieruje PrzewodniczCj.cy, kt6rego wyznacza W6jt.
4. Do kompetencji PrzewodniczCj.cego nalezy:
1)reprezentowanie Komisj i na zewnCj.trz,
2)podpisywanie pism i dokument6w nalezCj.cych do wlasciwosci rzeczowej Komisji,
3)prowadzenie posiedzen Komisj i,
4)podpisywanie wniosk6w kierowanych do sCj.du

0

zobowiCj.zanie podjycie leczenia osoby

uzaleznionej od alkoholu,
5)ustalanie termin6w posiedzen Komisji ,
6)zapraszanie na posiedzenia Komisji i do udzialu w pracach Komisji os6b nie bydCj.cych jej
czlonkami,
7)wszelkie inne czynnosci zapewniajCj.ce sprawne i zgodne z przepisami dzialanie Komisji,
5. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecnosci przynajmniej polowy liczby
czlonk6w.
6. Komisja moze upowaznic osoby me bydCj.ce jej czlonkami do vvykonywania czynnosci
zwiCj.zanych z dzialalnosciCj. Komisji.
7. Posjedzenia Komisji zwoluje PrzewodnjczCj.cy w miary potrzeb, nie rzadziej niz 1 raz na
miesiCj.c. PrzewodniczCj.cy

ustala w uzgodnieniu z resztCj. Komisji porzCj.dek i tematyky

posiedzenia, oraz zaprasza na posiedzenie osoby zainteresowane. Powiadomienie czlonk6w
Komisji

0

spotkaniu powinno miec miejsce co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem

posiedzenia.

8. Postanowienia Komisja podejmuje wiykszosciq glos6w obecnych, przy obecnosci
r6wnej ilosci oddanych glos6w decyduje glos

co najmniej pOlowy skladu Komisji. Przy
Przewodniczqcego.
9.

Protok61 z posiedzen Komisji sporzqdza Sekretarz Komisji oraz listy obecnosci i listy

plac, rozlicza listy plac i opisuje faktury. Sekretarz monitoruje dochody i wydatki.
10. Sporzqdzony protok61 z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczqcy. Lista obecnosci
stanowi zalqcznik do protokolu.
11. Zaproszenia na posiedzenia Komisji dla os6b wezwanych przygotowuje i wysyla Sekretarz
Komisji.
12. Wnioski kierowane do Sqdu

0

zobowiqzanie podjycie leczenia osoby uzaleznionej

od alkoholu przygotowuje Sekretarz Komisji .
13. Sekretarz Komisji prowadzi obslugy kancelaryjnq Komisji.
14. Czlonkowie Komisji zobowiqzani Sq wykonywac swoje obowiqzki sumiennie, sprawnie,
dokladnie i bezstronnie oraz uczestniczyc w posiedzeniach i pracach Komisji. W przypadku
trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecnosci na posiedzeniu Komisji, Przewodniczqcy moze
wystqpic do W6jta

0

odwofanie cZfonka Komisji.

§ 5.

Komisja podlega W6jtowi Gminy, kt6remu przedk-lada co roku sprawozdanie z dzialalnosci.

§ 6.

Komisja realizuje swoje zadania wynikajqce z przepis6w Ustawy

0

wychowaniu w trzezwosci

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problem6w

Alkoholowych,

niniejszego Regulaminu.

Gminnego

Programu

Przeciwdzialania

Narkomanii

oraz

