
Zarządzenie Nr 31/2021 
Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 16 marca 2021 r. 
 

w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 i  ustalenia jej regulaminu.  

 Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 713) i art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Powołuję Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie: 

1) Anna Śniecikowska  
2) Barbara Góralczyk 
3) Iwona Kowalczyk 
4) Andrzej Osiak 
5) Paweł Klimek 
6) Magdalena Świderska 
7) Aneta Trojanowska 

§2. 

 Regulamin działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Gostyninie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§3. 

 Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 5/2006 
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 2006 r.  
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

§4. 

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji Miasta 
i Ochrony Zdrowia. 

§5. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. 

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta Gostynina 

Halina Fijałkowska 

 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 31/2021 

Burmistrza Miasta Gostynina 
z dnia 16 marca 2021 r. 

 

Regulamin pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
 Problemów Alkoholowych 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Regulamin określa zadania Komisji, oraz tryb pracy i zasady funkcjonowania Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej Komisją.  

2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).  

§ 2. 

 Terenem działania Komisji jest Miasto Gostynin, a posiedzenia Komisji odbywają się 
w oficynie Ratusza przy ul. Rynek 1 w Gostyninie. 

§ 3. 

 Obsługę administracyjno-kancelaryjną Komisji zapewnia Wydział Promocji Miasta  
i Ochrony Zdrowia w Gostyninie.  

ZADANIA KOMISJI 

§ 4. 

 Komisja opiniuje i inicjuje wykonanie Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Do zadań Komisji należy w szczególności:  

1. Inicjowanie działań w zakresie:  
a) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu,  
b) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,  
c) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych,  
d) wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 



2. Opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej  
w Gostyninie.  

3. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.  

4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego w tym:  
a) inicjowanie rozmów motywujących z osobami nadużywającymi alkoholu, które 
zostały zgłoszone do Komisji w celu wszczęcia procedury mającej na celu nałożenie 
obowiązku leczenia odwykowego,  
b) kierowanie na badania do biegłego celem wydania opinii o przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego osobom, które w związku  
z nadużywaniem alkoholu powodują: rozkład pożycia rodzinnego, demoralizację 
małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego,  
c) kierowanie do sądów rejonowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie 
zastosowania obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego.  

5. Współpraca z pedagogami szkolnymi, placówkami lecznictwa odwykowego, organami 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.  

6. Składanie rocznych sprawozdań z działalności Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej. 
 

ORGANIZACJA I TRYB PRACY KOMISJI 

§ 5. 

1. Komisję powołuje, na czas nieokreślony, Burmistrz Miasta Gostynina w drodze 
Zarządzenia. W tym samym trybie dokonywane są zmiany w składzie Komisji.  

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają spośród siebie 
Przewodniczącego Komisji. Wybór następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu 
jawnym. 

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, do zadań którego należy między 
innymi: 

a) reprezentowanie Komisji na zewnątrz, 
b) nadzór merytoryczny nad realizacją zadań Komisji, 
c) prowadzenie posiedzeń Komisji, 
d) podpisywanie dokumentów wyrażających stanowisko Komisji, 
e) akceptacja i podpisywanie wniosków kierowanych przez Komisję do sądu o wszczęcie 

postępowania w sprawie leczenie odwykowego. 
4. W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  
5. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji  

i danych, które uzyskali w związku z realizacją zadań. 



§6. 

1. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach, w obecności co najmniej połowy jej składu 
osobowego.  

2. Terminy posiedzeń Komisji ustalane są przez Wydział Promocji Miasta i Ochrony 
Zdrowia w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji. Posiedzenia zwoływane są  
z częstotliwością zapewniającą terminowe załatwienie spraw, nie więcej niż 24 
posiedzenia w roku.  

3. O terminach posiedzenia, członków Komisji powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty 
(telefonicznie lub pisemnie) Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia.  

4. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane.  
5. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji lub w razie jego 

nieobecności osoba przez niego wyznaczona.  
 

§7. 

1. Zasady wynagradzania członków Komisji określa Miejski Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską  
w Gostyninie.  

2. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy obecności.  
 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§8. 

1. Komisja zobowiązana jest do przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.). 

2. Wszelkie  zmiany  niniejszego Regulaminu nastąpić mogą w trybie  przeznaczonym  do  
jego ustanowienia.  

3. W zakresie nie uregulowanym powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 
r. poz.2277 z późn. zm.). 

 
 
 
 
 


