ZARZĄDZENIE Nr Ri/31/2011
WÓJTA GMINY ŚWIDWIN
z dnia 13 maja 2011r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. Z 2007r. Nr 70, poz. 473
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Świdwinie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Świdwin z dnia
12 listopada 2007.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia
Wójta Gminy Świdwin
Nr Ri/31/2011
z dnia 13.05.2011r.

REGULAMIN
KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W ŚWIDWINIE
§ 1. Do zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanej
dalej „Komisją” należy wykonywanie wszystkich zadań należących do Komisji,
a wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisów wykonawczych oraz niniejszego
regulaminu.
§ 2. Komisja składa się z 3 osób, w tym z przewodniczącego, sekretarza oraz
członka Komisji.
§ 3. Cały skład Komisji winien być przeszkolony w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 4. Podjęte uchwały, postanowienia i wnioski są ważne jeżeli w posiedzeniu
Komisji uczestniczą przynajmniej 2 osoby.
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§ 5. Do zadań Komisji należy w szczególności:
inicjowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
współdziałanie i popieranie działalności organów samorządowych
i organizacji społecznych w zakresie krzewienia trzeźwości oraz udzielanie im
pomocy,
projektowanie zakresu i sposobu wykorzystywania środków funduszu
przeciwalkoholowego,
prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej,
występowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących wprowadzenia zakazu
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu oraz
udzielanie pomocy ich rodzinom,
kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu oraz wskazania sposobu leczenia,
kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie
zastosowania obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu,
udzielanie pomocy kuratorom sądowym wykonującym nadzór nad osobami
poddanymi leczeniu odwykowemu na podstawie orzeczenia sądu,
utrzymywanie bieżących kontaktów z Poradnią Uzależnień i śledzenie
wyników leczenia osób, które poddały się dobrowolnemu leczeniu.

§ 6. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu gminy,
a na działalność profilaktyczną również z innych źródeł.
§ 7. Wnioski w sprawie leczenia osób uzależnionych od alkoholu rozpatrywane
są na posiedzeniach Komisji, w której uczestniczą co najmniej 2 osoby ze składu
Komisji.
§ 8. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego Komisji.
§ 9. Przewodniczący Komisji może na posiedzenie zaprosić inne osoby nie
będące członkami Komisji.
§ 10. Obsługę techniczną Komisji zapewnia uprawniony przez Wójta Gminy
pracownik Urzędu.
§ 11. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie na zasadach ustalanych
corocznie przez Radę Gminy w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
§ 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają
zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi.

