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BURMISTRZ J-UASTA
NOWY DWOR MAZOWIECKI

woj. mazowieckie

ZARZA.0ZENIE nr 18 I 2011
Burmistrza Miasta Nowy Dw6r Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie: powolania Miejskiej Komisji RozwiClzywania
Problem6w Alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie
gminnym (Oz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 1 ust. 3 ustawy z dnia 26
pazdziernika 1982r. 0 wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziaJaniu alkoholizmowi
(Oz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), oraz w zwiqzku z Uchwa.q Nr 111/15/10 Rady
Miejskiej w Nowym Oworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie
uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz
Przeciwdzia.ania Narkomanii dla Miasta Nowy Ow6r Mazowiecki na rok 2011
zarzqdza si~, co nast~puje:

§1
PowoJuje si~ Miejskq
w nast~pujqcym sk.adzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komisj~

Grazyna Kiljan
Grazyna Cichocka-Oomariska
Ma.gorzata Konieczna
Elzbieta Kobuszewska
Krystyna Nasiadka
Jadwiga Swiderska
Jolanta Wisniewska-Tarlaga

Rozwiqzywania

-

Problem6w

Alkoholowych,

Przewodniczqca,
cz.onek,
czJonek,
cz~onek,

czJonek,
czJonek,
czJonek.
§2

1. Wydatki zwiqzane z pracq Komisji ujmuje si~ w budzecie Miast Nowy Ow6r
Mazowiecki.
2. Zasady wynagradzania czJonk6w Komisji okresla Programu Profilaktyki
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz PrzeciwdziaJania Narkomanii
dla Miasta Nowy Ow6r Mazowiecki na rok 2011 przyj~ty Uchwa~q Nr 111/15/10
Rady Miejskiej w Nowym Oworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 201 Oroku.
§3

Szczeg6Jowy tryb i zakres dziaJania Komisji okresla jej regulamin, stanowiqcy
za.qcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.
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§4
Przewodniczqcy Komisji do 30 stycznia przedstawia Burmistrzowi sprawozdanie z
dzialalnosci Komisji w roku poprzednim.
§5
Obslug~ techniczno-organizacyjnq

i lokalowq zapewnia Urzqd Miejski.

§6
Traci moc Zarzqdzenia:
1. Nr 140/2010 Burmistrza Miasta Nowym Ower Mazowiecki z dnia 30 lipca 2010

r.
§7
Wykonanie zarzqdzenia powierza
Gerelukowi.

si~

Z-cy Burmistrza Miasta p. Jackowi

§8
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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<P,C050-1& 111~
Zalllcznik nr 1
do Zarzlldzenia nr 18/2011
Bunnistrza Miasta Nowy Dw6r
Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2011 r.

Regulamin Miejskiej Komisji

Rozwi~zywania

Problem6w Alkoholowych

Miasta Nowy Dw6r Mazowiecki

§1
W Nowym Dworze Mazowieckim

dzia~a

Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow

Alkoholowych, zwana dalej "Komisjq".
Komisja realizuje zadania wynikajqce z ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeiwosci i

przeciwdzia~aniu

alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r.

Nr 70 poz. 473 z poin. zm.).
§2

Komisja realizuje zadania na rzecz mieszkancow Miasta Nowy Dwor Mazowiecki.

§3
1.

Komisj~ pow~uje

2.

W sytuacji, gdy

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.

cz~onek

Komisji

z~ozy rezygnacj~

uzasadniajqce zmian~ sk~adu Komisji, Burmistrz moze
3.

Powo~anie

4.

W

sk~ad

Komisji jest rownoczesnym

Komisji

powinny bye

powo~ae Komisj~ cz~sciej.

odwo~aniem

powo~ane

lub zaistniejq okolicznosci

poprzedniego jej

sk~adu.

osoby posiadajqce doswiadczenie

oraz wiedz~ w zakresie profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych,
Komisja moze liczye nie wi~cej niz 7

Cz~onkow.

§4

1.

Siedzibq prac Komisji jest Urzqd Miejski w Nowym Dworze Mazowiecki,

w pomieszczeniach wskazanych przez Burmistrza Miasta Nowy Dwor Mazowiecki.
2.

Decyzj~ 0

zmianie siedziby Komisji podejmuje Burmistrz.

§5
1.

Pracq Komisji kieruje Przewodniczqcy. Do jego obowiqzkow nalezy m.in.

biezqcy nadzor nad prawidJowosciq wykonywanych zadan, prowadzenie i kontrola
dokumentacji pracy Komisji, okreslanie planu pracy Komisji, zlecanie czynnosci

cz.onkom Komisji,
Komisji.

zwo~anie

posiedzen Komisji, ustalanie harmonogramu dyzurow

Do obowietzk6w Przewodniczetcego nalezy r6wniez sporzetdzenie

przedstawienie Burmistrzowi Miasta rocznego sprawozdania z dziatalnosci Komisji.
2.

Do czynnosci ptatnych cztonk6w komisji zalicza

- Dyzur dla klient6w.

si~;

Dyzury przeznaczone Set do indywidualnych spotkan

z osobami uzaleznionymi, cztonkami ich rodzin oraz innymi doswiadczajetcymi
problem6w zwietzanych z uzaleznieniem. Dyzur powinien trwac nie kr6cej niz 2 godz.
i bye prowadzony przy udziale dw6ch cztonk6w Komisji.
W miesietcu powinno odbye
swietteczne,

si~

okres wakacji,

6 dyzur6w. W uzasadnionych sytuacjach (miesietce

choroba Cztonk6w Komisja

itp.) dopuszcza

si~

zmniejszenie liczby dyzur6w do 4 w miesietcu.
Miesi~czny

harmonogram dyzur6w ustala Przewodniczetcy Komisji, najp6zniej do 20

dnia poprzedniego miesietca.
Harmonogram powinien bye tatwo

dost~pny

dla os6b zainteresowanych.

- Dyzur wewm~trzny. Oyzury stuzet sporzetdzaniu dokumentacji w ramach procedury

zobowietzania do

1 godzina i bye

podj~cia
uj~ty

w

leczenia Setdowego. Oyzur powinien trwac nie kr6cej niz

miesi~cznym

harmonogramie pracy Komisji opracowanym

przez Przewodniczetcego.
Posiedzenia

Komisji.

Posiedzenia

stuzet

wsp61nemu

om6wieniu

spraw

zgtoszonych do Komisji, planowanych dziatan oraz sprawom organizacyjnym.
Przewodniczetcy moze zaprosic na posiedzenie przedstawicieli instytucji lub
podmiot6w, z kt6rymi Komisja wsp6tpracuje w ramach realizowanych zadan np. w
celu

zasi~gni~cia

opinii lub konsultacji.

W miesietcu powinny odbyc

si~

dwa posiedzerria Komisji.

- Nadzwyczajne posiedzenia Komisji . Zwotywane w celu wydania opinii na temat
lokalizacji punktu sprzedazy napoj6w alkoholowych na terenie miasta Nowy Ow6r
Mazowiecki, na podstawie ztozonego do

Urz~du

wniosku i przekazanego do Komisji.

W przypadku otrzymania wniosku do zaopiniowania Przewodniczetcy ma obowietzek
zwotac nadzwyczajne posiedzenie Komisji, najp6zniej w terminie siedmiu dni od
odebrania wniosku i wydac pisemnet opini~.
Z posiedzenia Kornisji oraz dyzuru cztonk6w Komisji, sporzetdza

si~

pisemny

protok6t, podpisany przez Przewodniczetcego, a w przypadku jego nieobecnosci
przez

osob~ zast~pujetcet.

- Uaztaf w sprawach s,\dowych dotyczctcych zobowictzania zgtoszonej osoby
uzaleznionej na przymusowe leczenie odwykowe.
Przewodniczctcy ma obowictzek wydania osobie reprezentujctcej Komisj~ w Sctdzie
pisemnego upowainienia.

Kontrola punkt6w sprzedazy alkoholu. Cztonkowie Komisji, na wniosek
Burmistrza Miasta, m09ct uczestniczye w kontroli punkt6w sprzedazy alkoholu.
3.

Przewodniczctcy Komisji przedktada Burmistrzowi Miasta list~ ptac cztonk6w

Komisji, za miesictc poprzedni.
4.

Lista ptac powinna bye sporzctdzona na podstawie:

- listy obecnosci cztonk6w Komisji na dyzurach,
- listy obecnosci cztonk6w na posiedzeniach Komisji,
- potwierdzonego udziatu w kontroli punktu sprzedaiy alkoholu,
- indywidualnych kart czynnosci prowadzonych przez cztonk6w Komisji.
Dokumenty pozostajct do wglctdu dla Burmistrza Miasta oraz innych osoby
podmiot6w upowainionych do przeprowadzenia kontroli.

§6
Przewodniczctcy Komisji do 30 stycznia przedstawia Burmistrza Miasta sprawozdanie
z realizacji zadan Komisji w roku poprzednim.

§7
1.

Przewodniczctcy Komisji jest zobowictzany do prowadzenia dokumentacji

prowadzonych spraw zgodnie z obowictzujctcymi przepisami prawa,
2.

Kazda sprawa powinna miee nadany indywidualny, niepowtarzalny numer.

3.

Dokumentacja

powinna

bye prowadzona

w

spos6b

uporzctdkowany

chronologiczny.

§8
1.

Wnioski sktadane do Sctdu przez Komisj~ w sprawie zobowictzania osoby

uzaleznionej do poddania
zawierae komplet

si~

przymusowemu leczeniu odwykowemu, powinny

niezb~dnych

dokument6w umozliwiajctcych sprawne wydanie

postanowienia Sctdu.
2.

Kopie ztozonych do Sctdu dokument6w pozostajct w dokumentacji Komisji.
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§9

1.

Osobq upowaznionq do podpisywania korespondencji, protoko+ow posiedzen

Komisji oraz wnioskow do sqdu w sprawie zobowiqzania osoby uzaleznionej do
podj~cia

2.

leczenia jest Przewodniczqcy.

W przypadku swojej nieobecnosci Przewodniczqcy ma obowiqzek pisemnego

upowaznienia jednego z cz+onkow Komisji do

zast~pstwa.

§10

Przewodniczqcy Komisji, w przypadku stwierdzenia przemocy domowej oraz
zaniedbania obowiqzkow opieki nad dziecmi i innych sytuacji niepokojqcych, ma
obowiqzek zg+oszenia tego odpowiednim s+uzbom: Policja, Prokuratura, Osrodek
Pomocy Spo+ecznej.

§ 11
W

sprawach

administracyjnych

organizacyjnych

wspo+pracuje z Wydzia+em Spraw Spo+ecznych

Urz~du

Komisja

bezposrednio

Miejskiego w Nowym Oworze

Mazowieckim.

§ 12
Biezqcej kontroli pracy Komisji dokonuje Burmistrz Miasta Nowy Owor Mazowiecki,
lub osoby przez niego wskazane.
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