
ZARZ1\DZENIE NR 3/2015 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 
z dnia 15 stycznia 2015 roku 

w sprawie powolania i nadania Regulaminu Gminnej Komisji Rozwi~zywania 
Problemow Alkoholowych w Sochocinie 

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. 0 wychowaniu 
w trzezwosci i przeciwdzialaniu (tj. Dz. U z 2012 r. 1356 z p6zn. zm.) W6jt Gminy zarzqdza, 
co nast~puje: 

§1. Powoluje si~ Gminnq Komisj~ Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w skladzie: 

1) Barbara Wozniak - Przewodniczqca, Sekretarz 

2) Rafal Michniewicz - Czlonek 

3) Hanna Rutkowska - Czlonek 

4) Ewelina Kowalska - Czlonek 

5) Barbara Ulanowska - Czlonek 

6) Joanna Zal~cka - Czlonek 

7) Danuta Gierkowska - Czlonek 

§ 2. Nadaje si~ Regulamin Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych 
stanowiqcy zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia. 

§ 3. Obslug~ kancelaryjnq zapewnia Wydzial Edukacji Promocji Spraw Spolecznych 

Urz~du Gminy w Sochocinie. 

§ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierza si~ Przewodniczqcemu Komisji. 

§ 5. Traci moc Zarzqdzenie Nr 3/2014 W6jta Gminy Sochocin z dnia 2 stycznia 2014 roku 
w sprawie powolania i nadania Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w 
Alkoholowych. 

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 3/2015 

Regulamin Gminnej Komisji Rozwillzywania Problemow Alkoholowych w Sochocinie. 

§ 1. 

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w Sochocinie okresla 

zadania, organizacj~ wewn~trznq i tryb pracy Komisji. 

§ 2. 

Celem dzialania Komisji jest inicjowanie, opmlOwame, wydawanie postanowien oraz 

prowadzenie dzialan zwiqzanych z profilaktykq i rozwiqzywaniem problemow alkoholowych 

nalezqcych do zadan wlasnych Gminy, a w szczegolnosci: 

l)zwi~kszenie dost~pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od 

alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz czlonkow ich rodzin, 

2)udzielanie rodzinom, w ktorych wyst~pujq problemy alkoholowe pomocy psychospolecznej 

i prawnej a w szczegolnosci ochrony przed przemOCq w rodzinie, 

3)prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci infonnacyjnej i edukacyjnej, a w szczegolnosci dla 

dzieci i mlodziezy, 

4)wspomaganie dzialalnosci instytucji, osob fizycznych oraz innych srodowisk zajmujqcych si~ 

profilaktyka i rozwiqzywaniem problemow alkoholowych. 

5)opiniowanie wniosk6w w sprawach wydawania i cofania zezwolen na sprzedaz napoj6w 

alkoholowych, w miejscu lub poza miejscem sprzedazy, w kwestii zgodnosci lokalizacji 

punktu sprzedazy z innymi, 

6)podejmowanie czynnosci zmierzajqcych do orzeczenia 0 zastosowanie wobec osoby 

uzaleznionej od alkoholu obowiqzku poddania si~ leczeniu w zakladzie lecznictwa 

odwykowego (na wniosek stron majqcych interes prawny lub obowiqzek) jezeli naduzywanie 

alkoholu i zaZywanie narkotyk6w powoduje rozklad zycia rodzinnego, demoralizuje nieletnich, 

7)motywowanie os6b naduzywajqcych alkoholu do podj~cia terapii odwykowej, 

8)pomoc czlonkom rodzin os6b uzaleznionych od alkoholu w podj~ciu decyzji 0 rozpocz~ciu 

wlasnej terapii wspoluzaleznienia. 



§ 3. 


Realizuj'l.c swoje zadania Komisja wsp61pracuje z instytucjami i organizacjami 0 podobnych 

celach oraz szkolami, policj'\. oraz s'\.dami, 

§ 4. 

Sklad i zasady dzialania Komisji. 

1. Komisj~ powoluje oraz okresla jej sklad W6jt Gminy zarz'\.dzeniem. Komisja rozpoczyna 

dzialalnos6 z dniem powolania. 

2. Komisja sklada si~ z 7 os6b. W sklad Komisj i wchodz'\. Przewodnicz'\.cy i czlonkowie. 

3. Caloksztaltem prac Komisji kieruje Przewodnicz'\.cy, kt6rego wyznacza W6jt. 

4. Do kompetencji Przewodnicz'\.cego nalezy: 


1 )reprezentowanie Komi sj i na zewn'\.trz, 


2)podpisywanie pism i dokument6w nalez'\.cych do wlasciwosci rzeczowej Komisji, 


3)prowadzenie posiedzen Komisji , 


4)podpisywanie wniosk6w kierowanych do s'\.du 0 zobowi'\.zanie podj~cie leczenia osoby 


uzalemionej od alkoholu, 


5)ustalanie tennin6w posiedzen Komisj i, 


6)sporz'\.dzanie protoko16w z posiedzen Komisji. 


7)zapraszanie na posiedzenia Komisji i do udzialu w pracach Komisji os6b nie b~d'\.cych jej 


czlonkami, 


8)wszelkie inne czynnosci zapewniaj'\.ce sprawne i zgodne z przepisami dzialanie Komisji, 


5. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecnosci przynajrnniej polowy liczby 


czlonk6w. 


6. Komisja moze upowaZni6 osoby me b~d'\.ce jej czlonkami do wykonywania czyrmosci 


zwi'\.zanych z dzialalnosci'\. Komisji. 


7. Posiedzenia Komisji zwoluje Przewodnicz'\.cy w miar~ potrzeb, nie rzadziej niz 1 raz na 


miesi'\.c. Przewodnicz'\.cy ustala w uzgodnieniu z reszt'\. Komisji porz'\.dek i tematyk~ 


posiedzenia, oraz zaprasza na posiedzenie osoby zainteresowane. Powiadomienie czlonk6w 


Komisji 0 spotkaniu powinno mie6 miejsce co najrnniej na5 dni przed planowanym terminem 


posiedzenia. 




• 

8. Postanowienia Komisja podejmuje wi~kszosci<l glos6w obecnych, przy obecnosci co 

najrnniej polowy skladu Komisji. Przy r6wnej ilosci oddanych glos6w decyduje glos 

Przewodnicz<lcego. 

9. Sporz<ldzony protok61 z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodnicz<lcy. Lista obecnosci 

stanowi zal<lcznik do protokolu. 

10. Czlonkowie Komisj i zobowic:tzani S<l wykonywac swoje obowic:tzki sumiennie, sprawnie, 

dokladnie i bezstronnie oraz uczestniczyc w posiedzeniach i pracach Komisj i. W przypadku 

trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecnosci na posiedzeniu Komisji, Przewodnicz<lcy moze 

wyst(ij)ic do W6jta 0 odwolanie czlonka Komisji. 

§ 5. 

Komisja podlega W6jtowi Gminy, kt6remu przedklada co roku sprawozdanie z dzialalnosci. 

§ 6. 

Komisja realizuje swoje zadania wynikaj<lce z przepis6w Ustawy 0 wychowaniu w trzezwosci 

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi<lzywania 

Problem6w Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii oraz 

niniejszego Regulaminu. 


