
ZARZĄDZENIE NR 339/22 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 8 września 2022 r. 

w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119, poz. 2469 oraz 
z 2022 r., poz. 24, poz. 218 i poz. 1700) zarządzam, co następuje:  

§ 1. 1. W celu wykonania zadań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych 
powołuje Gminną Komisję do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Skład Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuję 
w osobach: 

1) Łotocki Mariusz - Przewodniczący Komisji 

2) Dobrowolska Małgorzata - Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) Miklasz Joanna - Sekretarz Komisji 

4) Bartosik Grzegorz - Członek Komisji 

5) Czyż Maria - Członek Komisji 

6) Górecki Jan - Członek Komisji 

§ 2. Zadania i obowiązki Komisji określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 223/21 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 10 czerwca 2021 r. 
w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Jemielnica 
 
 

Marcin Wycisło 
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Gminna Komisja do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa  

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, poz. 1818; z 2020 r. poz. 1492 oraz  

z 2021 r. poz. 41). 

 

1. Podstawowymi formami pracy Komisji są: 

1) posiedzenia; 

2) posiedzenia wyjazdowe. 

2. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności przynajmniej połowy członków. 

3. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności zastępca 

przewodniczącego.  

4. Zakres działania Komisji: 

1) komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyka rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie 

dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, prawnej i psychologicznej osobom 

uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy  

w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami 

alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich 

rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach 

życiowych.  

2) komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia  

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu 

odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności: 

a) wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Jemielnica; 

b) prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania 

napojów alkoholowych; 

c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych; 

d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych; 
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e) prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które  

w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację 

małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek 

publiczny; 

f) podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych  

w art. 13 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

posiłkowego. 

3) do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r., poz. 218 i poz. 956)    

5. Zadania Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

1) podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, 

rehabilitacyjnej, prawnej i psychologicznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym: 

dokonywanie potrzeb w tym zakresie; 

2) udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej,  

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 

a) przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapia; 

b) motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego; 

c) kierowanie do biegłych lekarzy w celu wydania opinii przedmiocie uzależnienia; 

d) kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; 

e) podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie; 

f) kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji 

świadczących usługi specjalistyczne; 

g) inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie 

pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy; 

h) inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów 

uzależnień i przemocy w rodzinie; 

i) organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacja, ze szczególnym 

uwzględnieniem problemów alkoholowych. 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy: 

a) inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci  

i młodzieży; 

b) inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności 

lokalnych; 
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c) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję 

zdrowego stylu życia kierowanych do dzieci i młodzieży; 

d) wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo wychowawczych  

i socjoterapeutycznych. 

4) podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu: 

a) prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych; 

b) podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób 

niezgodny z przepisami; 

c) podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców 

pojazdów mechanicznych; 

d) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod katem zasad  

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

4) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi  

w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie: 

a) organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych; 

b) prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym zakresie przeciwdziałania i usuwania 

skutków problemów uzależnień i przemocy. 
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