Załącznik do Zarządzenia nr
SP.0050.2.102.2011
Prezydenta Miasta
z dnia 11 marca 2011 r.

Regulamin
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Rudzie Śląskiej

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwany dalej „Regulaminem”
określa zadania, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
§2
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej, zwana dalej „Komisją”,
obejmuje swym zakresem działania obszar Miasta Ruda Śląska.

§3
Siedzibą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Miasto Ruda Śląska –
ul. Jadwigi Markowej 22.
§4
Komisja powołana jest do:
1. Inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych.
2. Zapobiegania powstawaniu problemów alkoholowych.
3. Zwiększanie zdolności społeczeństwa do radzenia sobie z istniejącymi już problemami
alkoholowymi.

II.

ZADANIA KOMISJI
§5

Do zadań Komisji należy w szczególności:
1. Inicjowanie działań na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i
prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzinom.
2. Współdziałanie z organami Miasta, instytucjami, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz
organizacjami społecznymi w zakresie promocji zdrowego stylu życia.
3. Występowanie z wnioskami do Rady Miasta w zakresie propozycji zmian uchwał dotyczących
warunków oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

4. Podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego - zgodnie z
art. 24-26 i art. 40 ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
6. Kierowanie do sądów rejonowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
7. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
8. Przeprowadzanie oględzin lokali podmiotów ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.

III.

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI
§6

1. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, Sekretarz oraz pozostali członkowie.
2. Komisja liczy nie mniej niż 6 osób, a nie więcej niż 12 osób.
3. Komisję i jej Przewodniczącego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta.
4. Sekretarza Komisji ze swego składu wybiera Komisja w głosowaniu tajnym z nieograniczonej
liczby kandydatów.
5. Odwołanie Sekretarza Komisji następuje w trybie określonym w pkt. 4.
6. Przewodniczący Komisji może wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o odwołanie członka
Komisji lub uzupełnienie jej składu.
§7
1. Komisja obraduje na posiedzeniach i pracuje na dyżurach.
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek nie mniej niż
5 członków Komisji.
3. Członkowie Komisji zwołujący posiedzenie Komisji obowiązani są wskazać we wniosku przyczynę
jego zwołania.
4. Posiedzenie Komisji może być również zwołane przez Przewodniczącego Komisji lub Sekretarza
na wniosek Rady Miasta lub Prezydenta Miasta w celu rozpatrzenia określonej sprawy.

§8
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Członek Komisji pełni dyżury co najmniej 8 godzin w miesiącu.
3. Każdą nieobecność członek Komisji zgłasza Przewodniczącemu w terminie umożliwiającym
zabezpieczenie zastępstwa.
§9
1. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół podpisany przez Przewodniczącego Komisji lub
w razie jego nieobecności Sekretarza Komisji.
2. Podpisanie protokołu następuje po jego przyjęciu przez Komisję zwykłą większością głosów.

3. Przyjęcie protokołu następuje na najbliższym posiedzeniu Komisji.

§10
Do zadań Przewodniczącego w szczególności należy:
1. Przewodniczenie i organizowanie pracy Komisji.
2. Reprezentowanie Komisji na zewnątrz.
3. Przygotowywanie rocznego planu pracy Komisji.
4. Nadzorowanie realizacji zadań Komisji.
5. Inicjowanie działań profilaktycznych oraz edukacyjnych.
6. Składanie Prezydentowi Miasta rocznych sprawozdań z pracy Komisji.
7. Dokonywanie bieżących i okresowych analiz wykonania budżetu przeznaczonego na realizację
zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Informowanie członków Komisji o terminach posiedzeń plenarnych.

§11
1. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komisji osoby nie będące członkami.
2. Osoby wymienione w ust. 1 biorą udział w posiedzeniu Komisji z głosem doradczym.

§12
Do zadań Sekretarza Komisji w szczególności należy:
1. Koordynacja i nadzór zadań powierzonych przez Przewodniczącego Komisji.
2. Zastępowanie Przewodniczącego Komisji w razie jego nieobecności w sprawach przez niego
ustalonych.
3. Przygotowywanie rocznych sprawozdań Komisji dla Prezydenta Miasta.
4. Protokołowanie posiedzeń Komisji.
5. Opracowywanie wniosków zobowiązujących do leczenia odwykowego.
6. Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń.
7. Przygotowywanie projektów odpowiedzi w imieniu Komisji oraz wniosków do Prezydenta Miasta.

§13
Do zadań członka Komisji należy w szczególności:
1. Wykonywanie zadań Komisji zgodnie z przyjętym planem o którym mowa w § 9 pkt. 3.
2. Udział w zwoływanych posiedzeniach Komisji.
3. Udział w dyżurach Komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów.

§14
1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby
członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Uchwały Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji lub w razie jego nieobecności Sekretarz
Komisji.

§15
Przewodniczący, Sekretarz i członkowie Komisji otrzymują za udział w pracach Komisji
wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Radę Miasta.

§16
1. Obsługa biurowa Komisji należy do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
2. Do zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie obsługi biurowej należy:
a. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Komisji.
b. gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji pracy Komisji.
c. informowanie zainteresowanych o formach i czasie pracy Komisji.
d. coroczne opracowanie i przedstawienie Radzie Miasta projektu budżetu na realizację zadań
Miasta w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i działań związanych
z profilaktyką.
e. prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
f.

zawieranie umów z biegłymi i ich rozliczanie.

g. prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem Komisji.

§17
1. Działalność Komisji podlega nadzorowi Prezydenta Miasta.
2. Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta sprawozdanie roczne ze swojej działalności do
ostatniego dnia lutego następnego roku.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity
z 2007 roku, Dz. U. Nr 70, poz.473 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

§19
1. Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nadaje Prezydent Miasta
w drodze Zarządzenia.
2. Zmian w Regulaminie dokonuje Prezydent Miasta w trybie właściwym dla jego nadania.

PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

