
ZARZJ\DZENIE NR 94/2021 
BURMISTRZA MIAST A I GMINY SOCHOCIN 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

w sprawie powolania i nadania Rcgulaminu Micjsko Gminncj Komisji Rozwi~zywania 
Problemow Alkoholowych w Sochocinie 

Na podstawie art. 4l ust. 3 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wychowaniu 
w trzeZwosci i przeciwdzialaniu ( Oz. U z 2021 r. 1119 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy 
zarzCj.dza, co nastypuje: 

§ 1. Powoluje sit( Miejsko GminnCj. Komisjy RozwiCj.zywania Problem6w Alkoholowych 
w skladzie: 

I) Barbara Wozniak - PrzewodniczCj.ca 

2) Sylwia Peplonska - Sekretarz 

3) Halma Rutkowska - Czlonek 

4) Danuta Gierkowska - Czlonek 

5) Mariusz Pajewski - Czlonek 

§ 2. Nadaje sit( Regulamin Miejsko Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w 

Alkoholowych stanowiqcy zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarzqdzenia powierza sit( Przewodniczqcemu Komisji. 

§ 4. Z dniem wejscia w zycie niniejszego Zarzqdzenia traci moc Zarzqdzenie Nr 2/2019 
W6jta Gminy Sochocin z dnia 11 stycznia 2019 r. zmienione Zarzqdzeniem Nr 59/2019 z dnia 

3 Jipca 2019 r. i Zarzqdzeniem Nr 14/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Sporzqdzila: 
Barbara Wozniak 

SPRAWDZONO POD WZGL~DEM 
FORMALN~W~YM 

Raddpr~n 
~ AJ\lJ 'v 

Magdalena RuslnOtiska 



Za!qcznik 
do 

Regulamin Micjsko Gminnej Komisji Rozwhp:ywania Problcmow AlkohoJowych 

w Sochocinie 

§ 1. 

sko Gminnej Komisji Problem6w Alkoholo\vych 

w Sochocinie okresla zadania, organizacj~ i tryb pracy Komisji. 

J.: ')
"0l 
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Celem Komisji mlcJowame, OpmlO\Vame, \vydawanie postanowien oraz 

prowadzenie z profilaktykq i rozwiqzywaniem problem6w alkoholowych 

, aw 

dostypnosci terapcutyczncj i rchabilitacyjncj os6b od 

alkoholu i psychoaktywnych oraz czlonk6w rodzin, 

rodzinom, w kt6rych wyst~puj't alkoholowe pomocy 
. . 
I prawneJ a w ochrony w 

3 profilaktycznej informacyjncj i a \,tv ,JL.,'""~-'_F>"'" dla 

dzicci i 

4)wspomaganic dzialalnosci instytucji, os6b oraz srodowisk zajmujqcych 

profilaktyka i problcm6walkoholowych. 

5)opiniowanic wniosk6w w sprawach wydawania i zezwolen na napoj6w 

alkoholowych, w miejscu lub poza w kwcstii zgodnosci 1o kalizacji punktu 

6)podejmowanie do orzeCl':el1la 0 wobec 

od alkoholu obowiitzku poddanla Sly leczeniu w lecznictvva 

odwykowego stron lub obowiqzck) naduzywanie 

alkoholu i zaZywanie narkotyk6w powoduje rozklad rodzilmego, 

7)motywowanie os6b naduzywajetcyeh alkoholu .. odwykowej, 

8)pomoc czlonkom rodzin ul':aleznionych od w decyzji 0 rozpoczyciu 

wlasnej terapii 



L 

§ 3. 


Realizujqc Komisja wsp61pracuje z instytucjami i organizacjami 0 podobnychL..U'L'U.H.'U 

oraz szkolami, policjq i 

ss 

Sklad i 

sklad Burmistrz Miasta i Gmmy 

z 

2. Komisja z 5 sklad wchodzq Przewodniczqcy, 

3. Caloksztahem prac Komisji kieruje Przewodniczqcy, kt6rego wyznacza 

4. Do kompetencji Przewodniczqccgo 

ina 

2)podpisywanic i dokumcnt6w 

posicdzen 

4)podpisywanic wnioskov: kierowanych sqdu 0 zobowiqzanic osoby 

alkoholu, 

5)ustalanie termin6w Komisji, 

na udzialu w Komisji os6b nie bydqcych 

czlonkami, 

7)wszelkic z 

wtym Komisji do posicdzcn Komisji. 

5. Komisja na posiedzcniach w obccnosci przynajmnicj polovvy liczby 

6. nie JCJ do vvykonywania 

zwiqzanych z 

7. lub za 

Komisji, w potrzcb, me rzadzicj raz na ustala 

w uzgodnieniu z oraz na 

osoby Powiadomicnic Komisji 0 spotkaniu powinno mice micjscc 

co najmniej na 5 dni planowanym tcrminem 



8. podcjmuje wiykszosciq przy obecnosci 

co poiowy skladu Komisji. Przy glos6w decyduje 

9. Protok6! z Komisji oraz liSl't sporzqdza Komisji, 

a "V przypadku 

Podpisan£t na Komisji liSly obecnosci Komisji 

opisuje klauzulq na Doslcazeniu Komisji" i przckazuje do 

Finans6w i w 

10. Sporzqdzony protok61 z posicdzenia podpisuje Przewodnicz<.jcy lub 

Komisji. obccnosci stanowi zalqcznik do prolokolu. 

11. na posiedzcnia Komisji dla os6b wczwanych 	 i wysyla 

I. 

12. 	Wnioski o do podjycia 

od alkoholu przygotowujc 

13. 	 Komisji prowadzi kancclaryjnq l. 

14. Komisji zobowiqzani vvykonywac swoje obowiqzki sumicnnic, 

dokladnic i oraz w w 
trzykrotnej, nieusprawiedliwioncj l1leObeCnOSCI na Komisji, moze 

do 0 odwolanic czlonka Komisji. 

§ 5. 

podJega Burmistrzowi Miasta i kt6remu co roku sprawozdanie 

z 

§ 6. 

realizuje z o wychowaniu w 

alkoholizmowL Profilaktyki i Rozwiqzywania 

Problemow Alkoholowych, Gminnego Programu Przcciwdzialania oraz 

Regulaminu. 


