
ZARZĄDZENIE NR 104/2020 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Małkinia Górna 

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Małkinia Górna, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

  
 

Wójt Gminy 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 104/2020 

Wójta Gminy Małkinia Górna 

z dnia 26 października 2020 r. 

Regulamin Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Małkinia Górna 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną oraz zasady pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  zwanej dalej „Komisją”. 

§ 2. Komisja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.). 

Rozdział 2 
Struktura i tryb pracy komisji 

§ 3. W skład Komisji wchodzą: 

1) Przewodniczący Komisji; 

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji; 

3) Członkowie Komisji. 

§ 4. 1.  Przewodniczącego i Zastępcę wybiera Komisja spośród swoich członków na posiedzeniu w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów. 

2. Posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego. 

3. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz, podpisuje dokumenty w sprawach należących do 
właściwości Komisji oraz zwołuje jej posiedzenia. 

4. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

5. Przewodniczący lub Zastępca może zapraszać do udziału w pracach komisji osoby nie będące jej członkami. 

6. Obradom Komisji przewodniczy jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego. 

7. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności przynajmniej połowy liczby członków, plus jeden 
członek. 

8. Terminy posiedzeń są ustalane przez Przewodniczącego w porozumieniu z inspektorem do spraw 
społecznych, ochrony zdrowia, kultury oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

9. O terminie posiedzenia członków Komisji powiadamia się w sposób zwyczajowo przyjęty. 

10. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

§ 5. 1.  W ramach Komisji funkcjonują następujące zespoły: 

1) zespół do spraw prowadzenia rozmów motywujących z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych; 

2) zespół do przeprowadzenia kontroli placówek handlowych. 

2. Kontrolowanie placówek handlowych prowadzi zespół wyłoniony przez Komisję spośród jej członków 
w składzie co najmniej trzyosobowym. 

3. Decyzje w sprawach rozstrzygnięć dotyczących osób nadużywających napojów alkoholowych podejmuje 
zespół wyłoniony przez Komisję spośród jej członków, w składzie co najmniej dwuosobowym. 
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Rozdział 3 
Zadania komisji 

§ 6. 1.  Do zadań Komisji należy w szczególności inicjowanie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz 
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego: 

1) opiniowanie projektu „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna oraz inicjowanie działań w celu realizacji programu; 

2) opiniowanie projektu sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna”; 

3) Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia; 

4) Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu: 

a) kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego osób, które w związku z nadużywaniem napojów alkoholowych 
powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania 
potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, 

b) motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, 

c) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu. 

2. Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności 
lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. 

3. Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów 
alkoholowych w tym z Pełnomocnikiem Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który realizuje 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Rozdział 4 
Postanowienia końcowe 

§ 7. 1.  Ustanie członkostwa w Komisji następuje w drodze rezygnacji, ustania członkostwa lub odwołania 
przez Wójta Gminy Małkinia Górna. 

2. Rezygnacja winna być złożona na piśmie. 

3. Przewodniczący komisji ,może złożyć na ręce Wójta Gminy wniosek o odwołanie członka komisji 
w przypadku, gdy nie wywiązuje się on z przyjętych na siebie obowiązków. 

§ 8. Obsługę kancelaryjno – administacyjną Komisji prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Małkinia 
Górna. 

§ 9. Zmiany w treści regulaminu wymagają formy pisemnej.
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