
Zarządzenie Nr 631/22 

Wójta Gminy Cmolas 

z dnia 31 października 2022r. 
 

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Cmolas 

 

 Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r. poz. 1119)  

 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w niżej 

wymienionym składzie osobowym i funkcjach pełnionych w komisji: 

 1. Przewodniczący  - Anna Czachor 

 2. Z-ca przewodniczącego - Mirosława Łakomy 

 3. Sekretarz komisji - Elżbieta Wyparło 

 4. Członek komisji - Józef Babiarz 

 5. Członek komisji - Renata Krakowska 

 6. Członek komisji - Halina Rozmus-Kosiorowska 

  

§ 2 

Zakres działania i tryb pracy określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3 

Obsługę kancelaryjno - administracyjną zapewnia Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

§ 4 

Traci moc zarządzenie Nr 340/21 Wójta Gminy Cmolas z dnia 4 stycznia 2021r.  

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Cmolas. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN  

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W CMOLASIE 

 § 1 

Regulamin określa zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cmolasie, zwanej dalej „Komisją”. Komisja 

działa na podstawie: 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1119 z późń. zm.), 

2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 

z późn. zm.), 

3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1249 z późn. zm.) 

4. Zarządzenia Nr 631/22 Wójta Gminy Cmolas z dnia 31 października 2022r. w sprawie 

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cmolasie. 

5. Innych właściwych przepisów prawa. 

 

§ 2 

1. Komisja inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, innych uzależnień oraz przemocy na terenie Gminy Cmolas oraz działania na 

rzecz integracji społecznej osób uzależnionych lub dotkniętych przemocą oraz ich rodzin. 

2. Komisja podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, zgodnie z właściwymi przepisami. 

§ 3 

Komisja pracuje w ramach obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Cmolas. 

 

§ 4 

Do zadań Komisji w szczególności należą: 

1. Rozpatrywanie spraw związanych z wprowadzaniem w życie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Cmolas. 

2. Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

innych uzależnień, w tym narkomanii oraz przemocy w rodzinie w zakresie m.in.: 

a) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i ich rodzin, osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, innych substancji, w tym 

narkotyków, oraz przemocą, 

b) udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy pomocy 

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



c) profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy, w szczególności wobec dzieci i młodzieży. 

4. Rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie 

postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

5. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu: 

a) kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

b) wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku braku opinii 

biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

6. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu: 

a) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu, 

b) wnioskowanie do sądu o ustanowienie kuratora na czas trwania tego leczenia. 

7. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. 

8. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Cmolas na podstawie upoważnienia wydanego przez 

Wójta Gminy Cmolas. 

9. Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, 

stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu 

życia  i wartości abstynenckiej oraz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy. 

§ 5 

1. Skład osobowy Komisji powoływany jest Zarządzeniem Wójta Gminy Cmolas na czas 

nieokreślony. 

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 

3. Wszyscy członkowie Komisji zgodnie z obowiązującymi standardami mają obowiązek 

posiadać przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

podnosić kwalifikacje w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy. 

4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje do czasu odwołania przez Wójta Gminy Cmolas, 

złożenia rezygnacji lub ustania członkostwa w inny sposób. 

5. Komisja pracuje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Komisji stosownie do 

potrzeb. W wyjątkowych sytuacjach Przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenie, które 

odbędzie w formie zdalnej tj. telefonicznie lub poprzez e-mail. 

6. Posiedzenie Komisji może odbyć się przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. 



7. Posiedzenia Komisji są protokołowane.  

8. Członkowie Komisji potwierdzają swą obecność na posiedzeniu podpisaniem listy 

obecności. 

9. Komisja   w   zakresie   swojej   właściwości   podejmuje   decyzje   w   formie  postanowień, 

stanowisk i opinii, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu 

Komisji. 

10. W posiedzeniach Komisji na zaproszenie Przewodniczącego mogą uczestniczyć 

przedstawiciele organizacji społecznych, zawodowych oraz inne osoby. 

§ 7 

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Cmolasie. W uzasadnionych sytuacjach posiedzenia Komisji mogą odbywać 

się w innym wyznaczonym miejscu. 

2. Zasady wynagradzania członków Komisji ustala Rada Gminy w Cmolasie w Gminnym 

Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Cmolas. 

 


