ZARZĄDZENIE NR OA.0050.M.S,2018
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia
9~~~~!.B2018r.

.m.

w sprawie regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.
poz. 994) w związku z art. 4 l ust. l i 3 ustawy dnia 26 października l 982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.),
zarządzam, co następuje:
§l.Zatwierdzam Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania
w Kole stanowiący załącznik do zarządzenia.
§2.Wykonanie

Problemów Alkoholowych

zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§3. Tracą moc zarządzenie Nr OR.0151 - 2/2011 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 stycznia
2011r. oraz Zarządzenie nr oa.0050.209.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 grudnia 2017r.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do
Zarządzenia nr OA.0050.119.2018
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 12 września 2018r.

REGULAMIN

MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
ALKOHOLOWYCH W KOLE

POSTANOWIENIA

PROBLEMÓW

OGÓLNE

§1
Komisja działa w oparciu o regulamin nadany przez Burmistrza Miasta. Terenem działania
komisji jest Gmina Miejska Koło.
§2
Regulamin określa tryb powołania oraz zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zwanej dalej "Komisją".
§3
Komisja jest powoływana zarządzeniem Burmistrza Miasta na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
§4
Komisja me ma charakteru kadencyjnego. Burmistrz ma prawo zmienić skład Komisji
powołując i odwołując jej członków w szczególności w przypadku dobrowolnej rezygnacji
członka lub ustania członkostwa w inny sposób. W skład komisji wchodzą osoby przeszkolone
w zakresie profilaktyki.
§5
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§6
Naczelnik wydziału wyznaczonego
do obsługi administracyjnej
Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawuje nadzór nad działalnością komisji,
zapewnia pomieszczenie na spotkania, materiały biurowe i niezbędne druki wniosków.

ZADANIA KOMISJI
§7
Do zadań Komisji należy w szczególności:
l. rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie
postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
2. prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu,
3. kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
4. kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu,
5. zapoznanie się z projektem uchwał i przyjęcie stanowiska w sprawie liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie Gminy Miejskiej
Koło,
6. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej,
7. dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Koło na podstawie upoważnienia
wydanego przez Burmistrza Miasta Koła.
TRYB POWOŁANIA
§8
Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz Miasta.
§9
Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.
Pracą komisji kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący może upoważnić innego członka
komisji do przygotowania i prowadzenia posiedzenia ..

ORGANIZACJA PRACY KOMISJI
§10
Komisja pracuje podczas posiedzeń oraz kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Komisja może pracować w zespołach problemowych:
-

zespół kontrolujący rynek sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych

-

zespół motywujący osoby uzależnione do podjęcia leczenia.

Posiedzenia zespołów komisji odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb, składy
osobowe mogą być wymienne, Na zaplanowane posiedzenie Przewodniczący wyznacza
(spośród członków komisji) skład zespołu.

§11
Posiedzenia komisji są protokołowane.

§12
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwołanie dodatkowego posiedzenia
komisji w pełnym składzie.

§13
Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie ustalone za udział w posiedzeniach i pracach
komisji w wysokości uchwalonej przez Radę Miejską. Wynagrodzenie wypłacane jest
w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast w miesiącu grudniu za miesiąc
grudzień do 30 grudnia.

