ZARZĄDZENIE NR 25.2015
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na podstawie art.41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U. z 2012r., poz. 1356, poz.405 z późn.zm.) Wójt Gminy Dubicze
Cerkiewne zarządza, co następuje:
§ 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubiczach Cerkiewnych
w następującym składzie:
1) Jerzy Kułaj – Przewodniczący Komisji
2) Olga Repko – Członek komisji
3) Maria Pietryczuk –Członek komisji
4) Marek Klimuk – Członek komisji
5) Sławomir Awksietijuk –Członek komisji
6) Tamara Dmitruk – Członek komisji
§ 2. Do zadań Komisji obok zadań wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi należą:
1. Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym:
a. opracowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Uzależnień, b. przygotowanie sprawozdania rocznego z realizacji gminnego programu
2. Prowadzenie postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu, w tym: a. prowadzenie rozmów
motywacyjno - interwencyjnych w kwestii ograniczenia spożycia napojów alkoholowych lub poddaniu się leczeniu
odwykowemu, jeżeli wezwana osoba jest uzależniona, przeprowadzanych w obecności pracownika Punktu
Konsultacyjnego b. kierowanie na badanie do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu, c. wnioskowanie do sądu o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu.
3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
4. Współpraca z samorządem gminnym, instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi oraz
organizacjami pozarządowymi zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie działań w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym: a. udzielanie członkom
rodziny poszkodowanej wsparcia psychicznego i prawego, informacji o możliwościach szukania pomocy
b. współpraca z instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom przemocy
6. Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie imiennego upoważnienia
wydanego przez Wójta Gminy - w składzie, co najmniej 3 osobowym.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 114/2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy
Leon Małaszewski
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