Zarz4dzenie nr 52012016
Burmistrza Miasta Jgdrzejowa
z dnia 24 listopada2016r.

w sprawiezafuierdzeniaregulaminuorganizacyjnegoGminnej Komisji Rozw'i4zywania
Problemów Alkoholowych w Jgdrzejowie

gminnym(Dz.U.
Na podstawieart.30ust.l ustawyz dnia 8 marca 1990ro samorzqdzie
z 2 0 1 6 r . p o z . 4 4 6 i p o z . l 5 7 9 ) w z w i 4 z k u z a r f . 41l iu3suf s. t a w y z d n i a 2 6 . 1 0 . 1 9 8 2 r .
( Dz. U.2016.487)
zarzydzam,
o wychowaniu
w trzeZwoéci
i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi
co nastgpuje:

sr.
ZatwierdzamRegulaminOrganizacyjnyGminnej Komisji Rozwi4zywaniaProblemów
Alkoholowych w .lgdrzejowiew brzmieniu stanowi4cym zalqcznik do niniejszego
zarz4dz,:nia.
$2.
powierzamPrzewodniczqcemu
Wykonaniezarzqdzenia
Gminnej Komisji Rozwi4zpvania
Problemów
Alkoholowych.

s3.
ZarzEdzenie
wphodziwZyciez dniemI grudnia2016r.
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RegulaminOrganizacyjnyGminnej Komisji Rozwi4rywaniaProblemówAlkoholowych
w Jgdrzejowie

RozdzialI
Postanowienia
ogólne

sl.
RegulaminOrganizacyjny
okre5lazadania,organizacjg
wervngtrzn4
oraztryb pracyGminnej
Komisji Rozwi4zywaniaProblemów Alkoholorvych w Jgdrze.iowie,powolanej przez
BurmistrzaMiastaJgdrzejowa
na podstawieaft.4t ust.3ustawyz dnia26 paídziernika1982r.
(D2.U.2016.487)
o wychowaniuw trze2wo5ci
i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi

s2.
jest mowao:
Ilekroów niniejszymRegulaminie
Organizacyjnym
l) Regulaminie - nale|y przez to rozumieó Regulamin OrganizacyjnyGminnej
KomisjiRozwi4zywania
Problemów
Alkoholowych
w Jgdrzejowie;
2) Komisji - nale|y przezto rozumieóGminn4KomisjgRozwi4zywania
Problemów
Alkoholowychw Jgdrzejowie;
3) czlonkach Komisji - nale?y przez fo rozumieó czlonków Gminnej Komisji
Rozwi4zywania
Problemów
Alkoholowych
w Jgdrzejowie;
4) przewodnicz4cym- nale2yprzezfo rozumieóprzewodniczqcego
GminnejKomisji
Rozwi4zywania
Problemów
Alkoholowych
w Jgdrzejowie;
5) sekretarzu-nale|y przezto rozumieósekretarza
GminnejKomisjiRozwi4zywania
Problemów
Alkoholowych
w Jgdrzejowie;
6) podzespoleKomisji -nale2y przez to rozumieótrzyosobowypodzespólGminnej
Komisji rozwiqzywaniaproblemów Alkoholowych w Jgdrzejowiepodejmuj4cy
czynno5cizmierzaj4ce
wobecosobyuzaleznionej
do orzeczenia
o zastosowaniu
od
afkoholuobowi4zkupoddaniasig leczeniuw zakladzielecznictwaodwykowego;
7) ustawie - nale?y przez to rozumieó ustawg z dnia 26 paídziernika 1982 r.
o wychowaniuw trzeZwo5ci
(tj. Dz.U.22016r.
i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi
poz.487):
8) ustawie o przeciwdzialaniuprzemocy w rodzinie - nale2yprzez to rozumieó
przemocyw rodzinie (Dz.U.
ustawgz dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu
z 2 0 l 5 r . , p o z1. 3 9 0 ) .

s3.
owa.
Komisii sprawujeBurmistrzMiastaJgdrzej
Nadzórnaddzialalno5cia

RozdzialII
Zadania Komisji

$4.
w ustawie.
Komisjarealizujezadaniazawarte

$s.
Do zadai Komisji nale|y w szczególnoéci:
l) udzielanie merytorycznego wsparcia w opracowaniu oraz realizacji gminnego
programu

profilaktyki

i

rozwi4zywania

problemów

alkoholowych

oraz

przeciwdzialani a narkomani i
2) podejmowanieczynno5ci zmierzaj4cychdo orzeczeniao zastosowaniuwobec osoby
uzaleznionejod alkoholu obowi4zku poddania sig leczeniu w zakladzie lecznictwa
odwl'kowego,
3) opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaZ napojów
alkoholowych,

zgodnie

z

podjgfymi

uchwalami

Rady

Miejskiej

w Jgdrzejowie,

na
4) dokonyrvanie
kontroli przestrzegania
zasadi warunkówkorzystaniaz zezwole'h
podawanienapojórvalkoholowychna tereniemiastai gminyJgdrzejów
sprzeda2lub
na podstawieupowaZnieñkazdorazowowydawanychprzez BurmistrzaMiasta
Jgdrzejowa,
5 ) podejmowanieinterwencji w zwi4zku z naruszeniemprzepisów okreólonych
oskarZyciela
w art.13 i l5 ustawyoraz wystgpowanieprzeds4demw charakterze
publicznego,
przemocyw rodzinie,zgodnie
6) podejmowaniedzialaí na rzecz przeciwdziatania
przemocyw rodzinie.
zwytycznymizawartymiw ustawieo przeciwdzialaniu

RozdzialIII
Organizacj^oraztryb dzialaniaKomisji

s6.
l. CzlonkowieKomisjisqpowolywanina czasnieokre5lony.
2. Czl rnkówKomisji powolujei odwolujeBurmistrzw drodzezarzqdzenia.
3. W skladKomisjiwchodz4:
Komisji,
a) Przewodnicz4cy
Komisji,
b) Sekretarz
c) Czlonkowie.
4. CztonkowieKomisji otrzymuj4legitymacjgcztonkaGminnejKomisji Rozwiqzywania
Problemów
Alkoholowych
w Jgdrzejowie.
$7.
l. PracamiKomisjikierujePrzewodnicz4cy.
2. Do zadaí Przewodniczqcego
nale?y:
a) nadzórmerytoryczny
nadrealizacjqzadanKomisji,
b) nadzórnadprawidlowymprzeplyweminformacjii obiegiemdokumentów,
Komisji na zewn4trz,
c) reprezentowanie
d) zwolywanieposiedzeú.

s8.
l. Komisjapracujena posiedzeniach,
sig w siedzibieUrzgduMiejskiego
odbywaj4cych
w Jgdrzejowie.
kontroli punktów ze
2. Przygotowywaniedokumentacjiniezbgdnejdo przeprowadzenia
ta wraz z protokolamikontroli
sprzeda24álkoholu
le2y w gestii Urzgdu.Dokumentacja
jest w UrzEdzie.
przechowyrvana
3. Posiedzenia
Komisji mog4 mieó charakterotwarty lub zamkniQty.W posiedzeniach
otwartychmog4braóudzialosobynie bgd4ceczlonkamikomisji.
4. Posiedzenia
Komisjiodbywaj4sigco najmniejrazw miesi4cu.
pracyKomisji ustalaprzewodnicz4cy
z sekretarzem.
w porozumieniu
5. Organizacjg
6. W

posiedzenieKomisji mo2e zwolaé
razie nieobecnoSciprzewodnicz4cego

i pcprowadzió
sekretarz.

dokumentacjiGKRPA jest PrzychodniaRejonowanr I
7. Miejscemprzechowywania
(ll pigtro,pokój l7).
OpiekiZdrowotnejw Jgdrzejowie
ZakladuPodstawowej
KomisjiodpowiadaSekretarz.
dokumentacji
8. Za prawidloweprzechowl.wanie

$e.
l. Ze skladu Komisji wyodrgbnia sig trzyosobowypodzespólKomisji ds. realizacji
proceduryzmierzaj4cejdo orzeczeniao zastosowaniuwobec osoby uzaleznionejod
alkoholuobowi4zkupoddaniasig leczeniuw zakladzielecznictwaodwykowego.
(sekretarz)
oraz dwóch
dokumentacjg
2. W skladpodzespoluwchodz4:osobaprowadz4ca
zajqcy
ch rozmowyi nformacyjno-motywuj4ce.
czlonkówkomi sji przeprowad
Komisjawybieraze swego
rozmowyinformacyjno-motywuj4ce
3. Oscbyprzeprowadzaj4ce
Komisji.
w protokolez posiedzenia
skladu,a fakttenodnotowuje
jednegoz czlonkówprzeprowadzaj4cych
4. W sy.tuacjach
losowych,w razie nieobecno5ci
rozmowy- podzespólmohedzialaów dwuosobowymskladzie.
nale?y:
5. Do zadanpodzespolu
a) motywowaniedo podjgcialeczeniaodwykowegoosoby, wobec której toczy sig
postgpowanie
Komisji.
b) udzielaniewsparciaoraz informacji rodzinom, w których wystgpuj4problemy
alkoholowe i przemocw rodzinieoraz dzialaniaw ramachprocedury,,Niebieskiej
Karty".
c) prowadzenie
dokumentacjipodzespolu.
jest PrzychodniaRejonowanr 1 ZakladuPodstawowej
6. Miejscemposiedzeripodzespolu
(ll pigtro,pokój l7).
OpiekiZdrowotnejw Jgdrzejowie
zamknigty.
podzespolu
Komisjimaj4charakter
7. Posiedzenia
miesi4ca.
podzespolu
odbywaj4sigw pierwsz1i tzeciESrodEkaZdego
8. Pos,edzenia
9. W zaleanesciod zaistnialychpotrzeb przewodnicz4cyKomisji moZe powolaó inne
podzespoty.

$ 10.
w trybieglosowania.
Komisjapodejmuje
l. Postanowienia
jest obecno5óco najmniejpolowy
podejmowanych
postanowieú
niezbgdna
2. Dla waZno5ci
skladuKomisji.
3. PostanowieniazapadajEzwykla wigkszo5ci4glosów. W razie równej ilo3ci glosów
decydujeglosPrzewodnicz4cego.

jawny.
4. Glosowanie
odbywasiEw sposób
5. IstniejemozliwoSózmianytrybu glosowaniaz jawnegona tajny. Wymagato zgloszenia
wniosku.
wnioskuo zmiangtrybuglosowaniaorazprzeglosowania
forrnalnego

$ 11.
l. Z kaadegoposiedzeniaKomisji sporz1dzasig protokól, do któregozalqczasig listg
obecnoSci.
Podpisujesig rórvnieZpod list4
Komisji podpisujeSekretarz.
2. Protokólz posiedzenia
ze stanemfaktycznym.
potwierdzaj4c
tym samymjej zgodnoSé
obecnoSci
3. Podstaw4do wyplaty wynagrodzei za udzial w Komisji s4

listy obecno5cina

posiedzeniach
Komisjiorazpodzespolu.
do wyplafy
dokumentów,bgd4cychpodstaw4dla WydzialuFinansowego
4. Sporz4dzanie
wynagrodzeñ dla czlonków Komisji jest obowi4zkiem Referatu Dzialalno5ci
i ProfilaktykiUzaleZnieñ.
Gospodarczej

s 12.
1. Za prowadzeniedokumentacjiKomisji odpowiadaSekretarz.
2. Wszelk4 dokumentacjgskierowan4do Komisji nalely sktadaów zamknigtych kopertach
w sekretariacie
UrzgduMiejskiego( I pigtro,pokój l2).
3. Do zadah sekretarzanaleíy:
1) odbiór korespondencji z sekretariatu Urzgdu, gromadzenie i przelNarzanie
dokumentacjiKomisji,
posiedzeriKomisji i podzespolu,w tym
2) obsluga administracyjno-techniczna
prowadzenie:
a) rejestrukorespondencjikomisjiinadawaniejej biegu,
b) rejestru spraw zwi4zanych z postgpowaniem o zastosowanie obowiqzku
poddania sig leczeniu odwykowemu, zawierajEcego:1.p.,dane osoby, której
postgpowaniedotyczy, dane wnioskodawcy, datg wptywu wniosku, sposób
zalalwienia sprawy, datg zakoúczenia sprawy,
c) rejestruopinii rvydawanychprzez Komisjg w sprawachwydania zezwolenna
sprzeda|alkoholu,
3) koordynowanie prac czlonków Komisji w zakresie wspólpracy z Zespolem
Interdyscyplinamymi grupamiroboczymi,

---'t-t-

4) sporz4dzanie
z dzialalnoSci
Komisji na wniosekUrzgdulub innych
sprawozdan
instytucji,
5 ) sekretarzKomisji posiadaprawodo podpisywaniapismkomisjiw zakresiepracy
podzespolu Komisji, u2ywaj4c pieczgci ,,Sekretarz Gminnej Komisji
z podaniemimienia
Rozwi4zywania
ProblemówAlkoholowychw Jgdrzejowie"
i nazwiska.

$ 13.
l . Komisjaprzyrozpafrywaniu
i obiektywizmem.
sprawkierujesigbezstronnoSci4
2 . Czlonkowie Komisji zobowi4zani s4 do zachowania poufnoSci wszelkich informacji
idanych, które uzyskaliprzy realizacjizadahKomisji. Obowi4zektenrozci4gasig takZe
na okrespo ustaniuczlonkostwaw Komisji.

s 14.
Zasady wynagradzaniaczlonków Komisji okreSla Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi4zywania ProblemówA lkoholowychoraz Przeciwdzi
i i.
alaniu Narkoman

RozdzialIV
Postanowienia
koúcowe

$ ls.
W spr".wachnieuregulowanyclr
niniejszymRegulaminemmaj4 zastosowanieprzepisy
ustawy.
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