
Zarządzenie nr 128/2012 

Burmistrza Książa Wlkp. 

z dnia 26 października 2012r. 

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 

z 2007r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.) Burmistrz Książa Wlkp. zarządza co następuje: 

 § 1.1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zwaną dalej „Komisją” w składzie 5 członków.  

 2. W skład Komisji o której mowa w ust. 1 powołuje się:  

1) Jędrzejczak Róża  

2) Obarski Robert  

3) Ratajczak Ireneusz  

4) Świdurski Wojciech  

5) Zakrzewska Małgorzata  

§ 2. Ustala się Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. Pierwsze posiedzenie Komisji powołanej niniejszym Zarządzeniem zwołuje 

Burmistrz Książa Wlkp. w celu wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego 

Komisji oraz protokolanta.   

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Książu Wlkp. oraz Kierownikowi Ośrodka 

Pomocy Społecznej.   

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 132/2007 Burmistrza Książa Wlkp., z dnia 26 

października 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Zarządzenie Nr 147/2008 Burmistrza Książa Wlkp., z dnia 10 listopada 

2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 132/2007 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 26 

października 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 



Załącznik  

do Zarządzenia nr 128/2012 

z dnia 26 października 2012r.  

 

 

REGULAMIN 

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

W KSIĄŻU WLKP.  

 

 

 § 1. Niniejszy Regulamin określa tryb działania oraz sposób obradowania na 

posiedzeniach i podejmowania decyzji przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, zwaną dalej Komisją.  

 

 § 2.1. Komisję powołuje Burmistrz Książa Wlkp.  

2. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybiera Komisja spośród członków 

Komisji.  

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.  

4. Pod nieobecność Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca.  

5. Komisja spośród członków wybiera protokolanta.  

 

§ 3.1. Do zadań Komisji należy:  

1) współpraca z Urzędem Gminy w zakresie realizacji zadań własnych Gminy 

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,  

3) opiniowanie wniosków o przyznanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży  

z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy.  

 

§ 4.1. Do zadań Przewodniczącego należy kierowanie całokształtem prac Komisji,  

a w szczególności:  

1) ustalenie projektu porządku posiedzenia Komisji,  

2) ustalenie miejsca i czasu posiedzenia Komisji,  

3) zwołanie posiedzenia Komisji,  

4) czuwanie nad porządkiem i sprawnym przebiegiem posiedzenia Komisji, 

5) reprezentowanie Komisji na zewnątrz.  

 

§ 5.1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.  

2. Protokół powinien zawierać:  

1) numer, datę, miejsce posiedzenia, godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia, nazwisko 

Przewodniczącego obrad i protokolanta,  

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 



3) lista obecności z nazwiskami i imionami członków Komisji,  

4) uchwalony porządek posiedzenia,  

5) przebieg obrad,  

6) przebieg głosowania,  

7) wskazanie wniesienia przez członka Komisji zadania odrębnego,  

8) podpis na protokole Przewodniczącego obrad i protokolanta.  

 

§ 6.1. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy składu członków Komisji w głosowaniu.  

2. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki.  

3. W głosowaniu biorą udział tylko członkowie Komisji. 

 

  § 7. Wszelkie dokumenty osób, których sprawy rozpatrywane są na posiedzeniu 

Komisji objęte są tajemnicą i mogą być ujawnione jedynie organom do tego uprawnionym na 

ich pisemny wniosek.  

 

 § 8. Komisja po każdym roku działania najpóźniej do końca marca roku następnego 

przedkłada sprawozdanie Burmistrzowi Książa Wlkp.  

 

 § 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Zarządzenia Burmistrza 

Książa Wlkp.  

 

 

 

 


