
ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.84.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) oraz 
art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 487, z 2015 r., poz. 1893, z 2017 r., poz. 2439 i 2245, z 2018 r., poz. 310 i 650) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkocholowych w Olecku w następującym składzie:

1) Edyta Truszczyńska - przewodnicząca Komisji;

2) Bożena Kondracka - sekretarz Komisji;

3) Ewa Matysiuk-Niemczewska - członek Komisji;

4) Monika Dudycz-Stefanowska - członek Komisji;

5) Dariusz Kosiński - członek Komisji;

6) Karol Głuchowski - członek Komisji;

7) Tomasz Dziokan - członek Komisji.

§ 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr ORN.0050.151.2017 Burmistrza Olecka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Wacław Olszewski
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Załącznik do zarządzenia Nr ORN.0050.84.2018

Burmistrza Olecka

z dnia 10 lipca 2018 r.

REGULAMIN PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I.  Organizacja i teren działania Komisji

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olecku, zwana dalej Komisją, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

2) ustawy  z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

4) uchwał Rady Miejskiej w Olecku;

5) zarządzeń Burmistrza Olecka;

6) niniejszego regulaminu.

2. Terenem działania Komisji jest gmina Olecko.

II.  Zadania Komisji

Do zadań Komisji, oprócz wskazanych w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, należy:

1) inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania 
narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku 
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

3) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w szczególności 
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Olecku;

4) prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, głównie pod kątem przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

5) prowadzenie kontroli zajęć edukacyjno-profilaktycznych oraz sportowych dla dzieci i młodzieży realizowanych zgodnie 
z zawartymi umowami;

6) współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem przemocy uzależnień i przemocy 
w rodzinie;

7) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym 
udział przedstawicieli Komisji w pracach zespołu interdyscyplinarnego oraz realizowanie procedury ,,Niebieskie Karty’’;

8) opiniowanie corocznych projektów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

9) współpraca przy konstruowaniu Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko oraz 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olecko;

10) opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji programów, o których mowa w pkt 9.

III.  Obowiązki i uprawnienia członków Komisji

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez Burmistrza.

2. Do kompetencji przewodniczącego w szczególności należy:

1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;

2) podpisywanie pism i dokumentów należących do kompetencji Komisji;

3) ustalanie harmonogramu posiedzeń Komisji i ich prowadzenie;

4) zapraszanie na posiedzenia Komisji i do udziału w pracach Komisji osób nie będących jej członkami;

5) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji i przedstawianie ich Burmistrzowi Olecka do końca marca 
następnego roku.

3. W razie nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki pełni sekretarz Komisji lub członek Komisji wyznaczony przez 
przewodniczącego.

Id: AFBE585B-9CBC-41C9-ADA6-8C5DED732578. Podpisany Strona 1



4. Do zadań sekretarza Komisji w szczególności należy:

1) zawiadamianie członków Komisji o wyznaczonym terminie posiedzeń;

2) zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej pracy Komisji, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;

3) prowadzenie dokumentacji Komisji, rejestrowanie wpływającej korespondencji, przekazywanie jej do wglądu 
przewodniczącemu lub w miarę potrzeby członkom Komisji;

4) w razie nieobecności przewodniczącego, podpisywanie pism i dokumentów należących do kompetencji Komisji.

5. W razie nieobecności sekretarza, jego obowiązki pełni członek Komisji wyznaczony przez przewodniczącego.

6. Członkowie Komisji uprawnieni są w szczególności do:

1) prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Olecka;

2) kontroli prowadzenia zajęć edukacyjno-profilaktycznych oraz sportowych dla dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi 
umowami;

3) przeprowadzania rozmów motywujących do leczenia odwykowego osób nadużywających napojów alkoholowych oraz 
przesłuchiwania świadków mogących potwierdzić opisane we wniosku fakty.

IV.  Tryb pracy Komisji

1. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub na jego wniosek sekretarz Komisji. O terminie posiedzeń członków 
Komisji powiadamia się w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. telefonicznie lub e-mailem.

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, średnio raz w miesiącu.

3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się listę obecności członków Komisji obecnych na 
posiedzeniu. Podstawą wypłaty wynagrodzenia członków Komisji jest lista płac sporządzona na podstawie listy obecności na 
posiedzeniu, zatwierdzona przez przewodniczącego lub w razie jego nieobecności, sekretarza Komisji.

4. Członkowie Komisji swoje zadania mogą realizować w kilkuosobowych zespołach:

1) ds. przeprowadzania kontroli placówek handlowych i gastronomicznych, według zasad określonych w odrębnym 
zarządzeniu Burmistrza Olecka;

2) ds. przeprowadzania kontroli zajęć edukacyjno-profilaktycznych oraz sportowych dla dzieci i młodzieży, zgodnie 
z zasadami określonymi w odrębnym zarządzeniu Burmistrza Olecka;

3) ds. przeprowadzania rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego osób nadużywających napojów 
alkoholowych, zgodnie z zasadami  określonymi w dziale V.

5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za pracę w zespołach jest lista płac sporządzona na podstawie listy obecności 
zatwierdzonej przez przewodniczącego lub sekretarza Komisji, po przedstawieniu notatek z rozmów lub protokołów z kontroli.

6. Posiedzeniom Komisji przewodniczy przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz Komisji lub upoważniony 
przez przewodniczącego członek.

7. Komisja obraduje  w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

8. Rozstrzygnięcia Komisja podejmuje w trybie głosowania zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, co zostaje 
odnotowane w protokole z posiedzenia. Przy równej liczbie oddanych głosów decyduje głos osoby przewodniczącej 
posiedzeniu Komisji.

9. Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w pracach Komisji osoby nie będące jej członkami w charakterze 
konsultantów, bez prawa głosowania.

10. Za udział w pracach Komisji jej członkom przysługuje wynagrodzenie. Zasady wynagradzania członków Komisji 
określa Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V.  Zasady kierowania osób na leczenie odwykowe

1. Wniosek o leczenie odwykowe osób uzależnionych, zwany dalej Wnioskiem, mogą złożyć:

1) osoby pełnoletnie, w szczególności członkowie rodziny, osoby wspólnie mieszkające, osoby dotknięte następstwami 
nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną;

2) instytucje, w szczególności ośrodki pomocy społecznej, policja, kuratorzy sądowi, pracodawcy.

2. Wniosek winien zawierać w szczególności: imię, nazwisko i adres  wnioskodawcy, imię, nazwisko, miejsce 
zamieszkania lub miejsce pobytu oraz PESEL osoby zgłaszanej. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Wniosek kieruje się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Wniosek rozpatrywany jest na posiedzeniu członków zespołu, o którym mowa w dziale IV pkt 4 lit. c regulaminu.

5. Po zapoznaniu się z wnioskiem, Komisja zaprasza zgłoszoną osobę lub inne osoby mogące wnieść istotne dla sprawy 
informacje do stawienia się na posiedzenie zespołu. Na jedno posiedzenie zaprasza się minimum 4 osoby.

Id: AFBE585B-9CBC-41C9-ADA6-8C5DED732578. Podpisany Strona 2



6. Zespół na podstawie otrzymanego materiału podejmuje rozmowę motywacyjno-informacyjną w celu wyrażenia przez 
wezwanego zgody na dobrowolne poddanie się badaniu diagnostycznemu i zastosowanie się do wskazań terapeutów 
odnośnie leczenia w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków i Współuzależnienia w Olecku lub innej placówce 
tego typu.

7. Z przeprowadzonych rozmów sporządza się notatkę, którą podpisują członkowie zespołu oraz osoba zaproszona na 
rozmowę.

8. Gdy osoba zgłoszona wyrazi zgodę na dobrowolne podjęcie leczenia odwykowego, Komisja odbiera od niej  
zobowiązanie do podjęcia leczenia i w przypadku stwierdzenia uzależnienia, kontroluje przebieg zaleconej terapii.

9. W razie potrzeby, członkowie zespołu motywującego zapraszają jako świadków inne osoby mogące potwierdzić 
opisane we wniosku fakty.

10. W przypadku nie zgłoszenia się wezwanej osoby na posiedzenie zespołu motywującego, Komisja może zwrócić się 
do innych instytucji pomocowych celem wydania opinii w sprawie nadużywania alkoholu przez zgłoszoną osobę. 
W uzasadnionych przypadkach Komisja może wezwać ponownie osobę zgłoszoną na posiedzenie zespołu motywującego.

11. W sytuacji, gdy wezwana osoba nie wyrazi zgody na podjęcie dobrowolnego leczenia, a istnieją przesłanki do 
kierowania jej na leczenie przymusowe zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
Komisja kieruje ją na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania 
rodzaju zakładu leczniczego.

12. Jeżeli opinia biegłego wskazuje uzależnienie od alkoholu, Komisja przygotowuje i składa wniosek do Sądu 
Rejonowego w Olecku o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do przymusowego leczenia odwykowego oraz 
ustanowienie nadzoru kuratorskiego.

13. W trakcie postępowania Komisja rozpoznaje również czy w związku z nadużywaniem alkoholu nie został złamany 
przepis art. 207 kodeksu karnego, mówiący o odpowiedzialności karnej za znęcanie się nad członkami rodziny. Jeśli 
zachodzą okoliczności na to wskazujące, Komisja składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Policji 
lub Prokuratury, informuje osoby doznające przemocy o możliwościach korzystania z pomocy specjalistycznej w punktach lub 
ośrodkach do tego wyznaczonych.

14. W przypadku powzięcia wiedzy o stosowaniu przemocy w rodzinie osoby zgłaszanej członkowie Komisji stosują 
procedurę „Niebieskie Karty”.
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Załącznik do Regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

………………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………………

imię i nazwisko wnioskodawcy

………………………………………………

adres

Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Olecku

Wnoszę o zobowiązanie do leczenia odwykowego (należy podać dane personalne osoby zgłaszanej tj. imię, nazwisko, 
miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu, PESEL)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TAK NIE NIE WIEM Dodatkowy opis
1.Ocena sposobu picia osoby zgłaszanej wg osoby składającej wniosek
Picie więcej niż 1 dzień
Używanie niewielkich ilości alkoholu przez kilka 
kolejnych dni
Długość ciągów picia w ciągu ostatniego roku
Długość ciągów abstynencji w ciągu ostatniego roku
Złe samopoczucie po wypiciu nadmiernej ilości 
alkoholu
Picie alkoholu na tzw. klina
Szukanie alkoholu do wypicia
Chowanie alkoholu
Picie samemu bez towarzystwa w domu
Picie poza domem
Robienie zapasów alkoholu
Picie w czasie wolnym
Dokupowanie alkoholu w nocy lub na melinie
Produkowanie alkoholu
Jaki alkohol pije ostatnio: piwo, wino domowe, wódkę, 
nalewki, alkohol przemycany, alkohol niespożywczy. 
Ile pije alkoholu w ciągu dnia/tygodnia/miesiąca
2.Konsekwencje rodzinne picia alkoholu przez osobę zgłaszaną
Niszczenie sprzętu domowego
Wynoszenie rzeczy z domu
Brak zainteresowania życiem domowym
Brak zainteresowania się zachowaniem dzieci
Nadmierne karanie dzieci
Awantury
Bicie
Obelgi wobec domowników pod wpływem alkoholu
Picie alkoholu przy dzieciach
Nakazywanie dzieci, aby kupowały alkohol
3.Konsekwencje ekonomiczne picia alkoholu przez osobę zgłaszaną
Przeznaczanie poborów, zasiłków, rent na zakup 
alkoholu (podać ile miesięcznie)
Kary, mandaty (ile w ciągu ostatniego roku)
Gubienie, marnotrawienie pieniędzy, bycie 
okradzionym
Pokrywanie przez rodzinę strat wyrządzonych pod 
wpływem alkoholu (ile w ciągu ostatniego roku)
4.Konsekwencje zawodowe picia alkoholu przez osobę zgłaszaną
Utrata pracy lub dawanie do zrozumienia przez 
pracodawcę, że ma się zwolnić
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Picie alkoholu w pracy
Picie alkoholu z kolegami z pracy
Utrata zainteresowania znalezieniem stałej pracy
Praca „na czarno”, za alkohol
5.Konsekwencje społeczne picia alkoholu przez osobę zgłaszaną
Przeżywanie wstydu przez rodzinę za zachowania 
pijącego (zanieczyszczanie klatki, spanie na ulicy, 
awantury, zaczepianie sąsiadów, robienie długów 
w sklepie)
Izolacja rodziny pijącego
Zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego
6.Konsekwencje zdrowotne picia alkoholu przez osobę zgłaszaną
Rozdrażnienie w okresie abstynencji, niepokój
Nadciśnienie
Zaburzenia pracy wątroby, trzustki
Urazy pod wpływem alkoholu
Zaburzenia pracy serca
Nadwaga lub wychudzenie ze względu na picie
Psychozy alkoholowe
Napady drgawkowe po zaprzestaniu picia
7.Konsekwencje prawne picia alkoholu przez osobę zgłaszaną
Pobyty w Izbie Wytrzeźwień
Kary pozbawienia wolności i grzywny za czyny 
popełnione pod wpływem alkoholu
Interwencje Policji
Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu
8.Inne konsekwencje picia alkoholu przez osobę zgłaszaną

Na świadków proponuję następujące osoby (należy podać imię i nazwisko, adres, stopień pokrewieństwa z osobą 
zgłoszoną):

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..

Podpis wnioskodawcy
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