
ZARZADZENIE NR P.G&?./. #3.72015
Wojta Gminy
z dnia 31 marca 2015 r

w sprawie ustalenia sktadu osobowego Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych i powofania Petnomocnika

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi , (Dz.U. z 2012 r. poz.1356, poz. 405,
z 2013 r poz. 1565, z 2014 r. poz. 822, poz.1188) zarzqdza si§ co nast^puje :

§1

1. Odwotuje si§ z dniem 31 marca 2015 r. Pania_ Joann§ Mikod? z funkcji
Petnomocnika i sekretarza Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych

2. Powotuje si§ z dniem 1 kwietnia 2015 r. Pania^ Ew§ Stasch na Petnomocnika
i sekretarza Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, ktorego
zadania zostaty okreslone w zata^czniku nr 1.

§2

Powotuje si§ Gminna_ Komisj§ Rozwiazywania Problemow Alkoholowych o nast§puja_cym
sktadzie:

1. Nona Lenart
2. Bronistawa Biel
3. Ewa Stasch
4. Barbara Piekarek
6. Arkadiusz Kulas

- Przewodnicza^cy Komisji
- z-ca Przewodnicza_cego
- sekretarz
- cztonek
- cztonek

§3

Traci moc zarzadzenie Wojta Gminy Nr 0050/178/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r.,
Nr 0050/193/2012 z dnia 01 marca 2012 r. i Nr 0050/238/2013/2012 z dnia 03 lipca 2012 r.

§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 01.04.2015 r.

Radca D»o

x



zatacznik nr 1 do Zarza_dzenia Wojta Gminy
Nr#25e?../.>£3./2015 z dnia 31 marca 2015 r.

Zadania Petnomocnika

1. opracowywanie projektow uchwat wynikajqcych z ustawy o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdziataniu alkoholizmowi,

2. opracowywanie i przedstawienie Wojtowi zatozen do gminnego programu profilaktyki
i rozwia_zywania problemow alkoholowych,

3. koordynowanie realizacji gminnego programu profilaktyki rozwia/ywania problemow
alkoholowych i w miar§ potrzeb proponowanie jego rozszerzenia i modyfikacji,

4. opracowywanie harmonogramu zadah i preliminarza wydatkow na dany rok budzetowy
i przedstawienie go do zatwierdzenia Wojtowi,

5. przygotowywanie propozycji rozdysponowania srodkow przeznaczonych na profilaktyk?
i rozwia^zywanie problemow alkoholowych oraz projektow umow,

6. terminowe rozliczanie srodkow przyznanych na realizacj? programu profilaktyki
i rozwiqzywania problemow alkoholowych,

7. zachowanie dyscypliny budzetowej przy realizacji gminnego programu profilaktyki
i rozwiqzywania problemow alkoholowych,

8. przygotowywanie sprawozdari z realizacji gminnego programu profilaktyki
i rozwia^zywania problemow alkoholowych, gromadzenie danych statystycznych
zwiqzanych z w/w programem,

9. prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej, szczegolnie dla dzieci
i mtodziezy we wspotpracy ze szkotami oraz innymi podmiotami dzialaja^cymi na terenie
gminy,

10. wspotdziatanie ze szkotami, GOPS, stowarzyszeniami, klubami, instytucjami i innymi
osobami podejmujapymi zadania profilaktyczne w ramach gminnego programu
profilaktyki,

11. koordynowanie szkoleh cztonkow komisji i innych osob wspotdziataja^cych
w realizacji gminnego programu profilaktyki,

12. koordynowanie realizacji bieza^cych zadah gminnej komisji profilaktyki i rozwia^zywania
problemow alkoholowych,

13. wspotdziatanie z instytucjami i osrodkami przymusowego leczenia odwykowego w celu
umozliwienia korzystania z tych form osobom zainteresowanym,

14. dokumentowanie pracy GKRPA w Popielowie i prowadzenie jej obstugi
administracyjno-biurowej,

15. czuwanie nad zgodnoscia^wnioskow i decyzji komisji z obowiazuja^cymi przepisami.
16. wdrazanie i propagowanie na terenie gminy ogolnopolskich i regionalnych kampanii

edukacyjnych
17. wspotdziatanie z Policja^ w zakresie przestrzegania warunkow sprzedazy napojow

alkoholowych przez osoby i podmioty gospodarcze;

Dioni u '


