
Załącznik do Zarządzenia 

 Nr 27 Wójta Gminy Piecki z 

dnia 13 marca  2018 r. 

 

Regulamin organizacyjny 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Pieckach 

Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnej Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pieckach, zwanej dalej 

„Komisją" 

§1 

1. Komisja działa na podstawie: 

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

alkoholizmowi, zwanej dalej „ustawą", 

2) Gminnego   Programu   Profilaktyki   i   Rozwiązywania  Problemów   

Alkoholowychprzyjętego uchwałą Rady Gminy Piecki na każdy rok, 

2. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Wójt Gminy Piecki, zwany dalej „Wójtem". 

3. W skład Komisji wchodzą osoby powołane przez Wójta Gminy zarządzeniem. 

4. Członkowie Komisji mają prawo do przetwarzania określonych w ustawie danych na temat 

osób, wobec których prowadzone jest postępowanie w celu zobowiązania do poddania się leczeniu 

odwykowemu, bez zgody i wiedzy tych osób w zakresie określonym w art. 25 lit. „a” ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwanej dalej „ ustawą”. Informacje 

te mogą być przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z procedurą 

zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Osoby powołane do Komisji mają również 

prawo do przetwarzania określonych danych o członkach rodzin tych osób. 

5. Członkowie Komisji oświadczają, że zachowają poufność informacji i danych, które uzyskały 

przy realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu 

odwykowemu, oraz że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych 

osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym. 

§2 

Do zadań Komisji należy: 

1) opracowywanie   założeń   Gminnego   Programu   Profilaktyki                        



i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na każdy rok, 

2) opiniowanie,   w  formie  postanowień,   zgodności   lokalizacji  punktów   sprzedaży 

napojów alkoholowych z warunkami określonymi w uchwałach Rady Gminy Piecki, 

3) prowadzenie   postępowania   w   stosunku   do   osób   uzależnionych   od   

alkoholu zmierzającego do: 

a) zmiany przez osobę uzależnioną stylu życia, 

b) dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego, 

c) orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej zobowiązania do poddaniasię leczeniu 

w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

4) prowadzenie   kontroli   punktów   sprzedaży   napojów   alkoholowych                   

w zakresieprzestrzegania przepisów ustawy i odpowiednich uchwał Rady Gminy Piecki, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art.13 i 15 ustawy 

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6) inicjowanie,     monitorowanie    i     ocena    zadań    związanych    z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w szczególności dotyczących: 

a) ograniczenia dostępności napojów alkoholowych, 

b) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i innej osobom 

uzależnionym od alkoholu, 

c) udzielania  rodzinom,   w  których  występują  problemy  alkoholowe,   pomocy 

psychoterapeutycznej  i  prawnej,  a w szczególności  ochrony przed  przemocą w rodzinie, 

7) inicjowanie  działań  na  rzecz  kreowania właściwych  postaw wobec  uzależnień i 

przemocy, 

§3 

Przy realizacji swoich zadań Komisja współpracuje z placówkami lecznictwa odwykowego, 

policją i prokuraturą, placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, ośrodkami pomocy 

społecznej, kościołem i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami i innymi podmiotami 

zajmującymi się problematyką z zakresu uzależnień. 

§4 

Komisja pracuje: 

1) na posiedzeniach plenarnych, 

2) w zespołach problemowych: 

• motywującym, 



• kontrolnym, 

3) poprzez indywidualną pracę jej członków. 

§5  

1. Pracą Komisji kieruje przewodniczący, który odpowiada za prawidłowe i terminowe 

wykonywanie jej zadań. Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności: 

1) planowanie i organizowanie pracy Komisji i zespołów problemowych, 

2) bieżący nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji zadań Komisji, 

3) reprezentowanie Komisji na zewnątrz, 

4) podpisywanie dokumentów wyrażających stanowiska Komisji, 

5) sporządzanie rocznego sprawozdania z prac Komisji i przedstawianie go Wójtowi 

Gminy do 15 lutego każdego roku, 

 

2.   Wiceprzewodniczący Komisji zastępuje przewodniczącego podczas jego nieobecności. 

§6 

1. Plenarne posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji w zależności od potrzeb, 

nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Z każdego posiedzenia plenarnego Komisji sporządzany jest protokół, który winien  

zawierać w szczególności: 

• datę posiedzenia, 

• listę członków Komisji obecnych na posiedzeniu, 

• przyjęty porządek posiedzenia, 

• przebieg posiedzenia wraz z treścią rozpatrywanych spraw, informacją o sposobie ich 

rozstrzygnięcia oraz wynikiem głosowania z ilością oddanych głosów, 

• podpisy Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół. 

 

3. Rozstrzygnięcia Komisji mają formę postanowień, opinii lub wniosków podejmowanych 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji. 

4. Dokumentację prac Komisji prowadzi wyznaczony przez przewodniczącego członek 

Komisji. 

§7 

1. Na posiedzeniach Komisji - Zespołu motywującego rozpatrywane są sprawy dotyczące 

osób nadużywających alkoholu i uzależnionych. Zespół ten w szczególności: 



• przeprowadza rozmowy motywujące do zmiany stylu życia i podjęcia dobrowolnego leczenia, 

• podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu, 

• monitoruje sytuację osób objętych postępowaniem Komisji, 

 

2. Zespół motywujący rozpatruje sprawy w przynajmniej 2 - osobowym składzie ustalanym 

przez przewodniczącego Komisji. 

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb. 

4. W pracy Zespołu mogą uczestniczyć osoby spoza Komisji zajmujące się zawodowo pracą                 

z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, szczególnie pracownicy socjalni, pedagodzyszkolni, 

specjaliści Punktu Konsultacyjnego, policjanci. Osoby te zaprasza do udziału w pracach 

Zespołu przewodniczący Komisji. 

§8 

1. Zespół  do  spraw  kontroli  przeprowadza  kontrole  punktów  sprzedaży 

napojówalkoholowych sporządzając z każdej kontroli protokół. 

2. Zespół kontrolny może być oddelegowany do udziału w kontrolach przeprowadzanych przez 

inne powołane do kontroli służby. 

3. Zespół kontrolny składa się co najmniej z 2 członków. 

4. Skład zespołu kontrolnego ustala przewodniczący Komisji. 

5. Zespół kontrolny prowadzi kontrole według harmonogramu przyjętego przez Komisję. 

Kontrole mogą też być przeprowadzone doraźnie, w sytuacji konieczności interwencji. 

§9 

1. Członkowie   Komisji   mogą   być   oddelegowani   do   innych   zadań   

związanych z działalnością Komisji, w tym do: 

• pracy w ramach grup roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

przemocy w rodzinie, 

• prac doradczych przy opracowywaniu programów i projektów dotyczących spraw uzależnień i 

przemocy, 

• uczestnictwa  w   spotkaniach,   konferencjach,  przedsięwzięciach  realizowanych w 

ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Decyzje   o   oddelegowaniu   podejmuje   przewodniczący   Komisji   



uwzględniając możliwości członków Komisji. 

 

 

§10 

Komisja zobowiązana jest do składania Wójtowi Gminy rocznego sprawozdania ze swej pracy. 

§11 

Członkowie Komisji mają prawo do wynagrodzenia za udział w pracach Komisji lub 

zespołach problemowych według zasad określonych przez Radę Gminy w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 


