
Zarządzenie Nr 593/PMS/2015 
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

z dnia 27 listopada 2015 roku 
 
 

w sprawie ustalenia Regulaminu powoływania i działania  
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Kędzierzynie-Koźlu 
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286) zarządzam, co 
następuje: 
 
 
§ 1 Ustala się Regulamin powoływania i działania Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Kędzierzynie-Koźlu, stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
 
§ 2 Traci moc Zarządzenie Nr 1367/PMS/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 
11 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu powoływania i działania Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kędzierzynie-Koźlu. 
 
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Polityki Mieszkaniowej 
Spraw Socjalnych i Zdrowia. 
 
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie 
internetowej Urzędu Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-
Koźle oraz w sieci Intranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. 
 
 
 

PREZYDENT MIASTA   
KĘDZIERZYN-KO ŹLE 
 

  Sabina Nowosielska (-) 
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji: 
Kierownik Wydziału Polityki Mieszkaniowej, 
Spraw Socjalnych i Zdrowia 
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 
Iwona Szweda (-) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 593/PMS/2015 
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 
z dnia 27 listopada 2015 roku 

 
 
 

Regulamin powoływania i działania 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Kędzierzynie-Koźlu 
 
 

§ 1.1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kędzierzynie-Koźlu, 
zwana dalej Komisją, składa się z dwóch zespołów tj. zespołu pracującego z osobami 
nadużywającymi alkoholu i ich rodzinami oraz zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych. 
 
2. Zespół pracujący z osobami nadużywającymi alkoholu i ich rodzinami składa się z 5 osób 
przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 
3. Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych składa się z 2 osób 
przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przygotowanych do prowadzenia kontroli. 
 
§ 2.1. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zespołu 
pracującego z osobami nadużywającymi alkoholu i ich rodzinami: 

1) inicjowanie działań określonych w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

2) czynny udział w tworzeniu i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, we współpracy 
z Właściwym Wydziałem; 

3) współpraca w instytucjami z terenu województwa w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów uzależnień; 

4) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego (zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi); 

5) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie ograniczania dostępności 
do napojów alkoholowych; 

6) opiniowanie wniosków oraz projektów Uchwał Rady Miasta w zakresie ograniczania 
dostępności do napojów alkoholowych; 

7) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu ubiegającego się o wydanie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z uchwałami Rady Miasta 
Kędzierzyn-Koźle (dot. określenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych i 
zasad usytuowania tych punktów na terenie gminy), zgodnie z art. 18 ust. 3a. ustawy z 
dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi;  

8) pełnienie minimum raz w tygodniu bezpłatnych dyżurów zwiększających dostępność 
mieszkańców do Komisji; 
 

2. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zespołu ds. 
kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych należy dokonywanie kontroli 



przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w punktach sprzedaży, na podstawię stosownych upoważnień (zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy 
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi). 
 
§ 3.1. W skład zespołu pracującego z osobami nadużywającymi alkoholu i ich rodzinami 
wchodzą: 

1) Policjant, 
2) Kurator sądowy, 
3) Pracownik socjalny, 
4) Specjalista terapii uzależnień, 
5) Sekretarz – pracownik Urzędu Miasta, o którym mowa w ust. 4. 

 
2. Specjalista terapii uzależnień powoływany jest przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 
do składu Komisji - zespołu pracującego z osobami nadużywającymi alkoholu i ich 
rodzinami, w wyniku wyboru w przeprowadzonym konkursie. 
 
3.  Członkowie Komisji - zespołu pracującego z osobami nadużywającymi alkoholu i ich 
rodzinami, wymienieni w ust. 1 pkt 1-3 są powoływani przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-
Koźle w wyniku wskazania przedstawicieli przez właściwe jednostki, tj. Komendę Powiatową 
Policji w Kędzierzynie-Koźlu, Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu oraz Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu.  
 
4. Sekretarza Komisji – członka zespołu pracującego z osobami nadużywającymi alkoholu 
i ich rodzinami, powołuje Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle spośród pracowników 
jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, właściwej do realizacji zadań 
Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
zwanej dalej Właściwym Wydziałem Urzędu. 
 
5. Członkowie Komisji - zespołu pracującego z osobami nadużywającymi alkoholu i ich 
rodzinami, wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji i Zastępcę Przewodniczącego 
Komisji.  
 
§ 4.1. Komisja - zespół pracujący z osobami nadużywającymi alkoholu i ich rodzinami 
wykonuje swoje obowiązki na posiedzeniach zwołanych w terminach wyznaczanych przez 
Przewodniczącego Komisji lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego 
Komisji. 
 
2. Posiedzenia Komisji - zespołu pracującego z osobami nadużywającymi alkoholu i ich 
rodzinami odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w miesiącu. 
 
4. Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w posiedzeniach Komisji - zespołu 
pracującego z osobami nadużywającymi alkoholu i ich rodzinami osoby nie będące jej 
członkami celem udzielenia przez te osoby informacji lub złożenia wyjaśnień. 
 
5. Pracy Komisji - zespołu pracującego z osobami nadużywającymi alkoholu i ich rodzinami 
przewodniczy Przewodniczący Komisji lub w razie jego nieobecności Zastępca 
Przewodniczącego Komisji, który kieruje obradami i czuwa nad przestrzeganiem 
obowiązujących przepisów prawa. 
 



6. Komisja - zespół pracujący z osobami nadużywającymi alkoholu i ich rodzinami rozpatruje 
sprawy na posiedzeniach, w obecności przynajmniej połowy liczby członków i podejmuje 
rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
 
7. Z posiedzenia Komisji - zespołu pracującego z osobami nadużywającymi alkoholu i ich 
rodzinami, Sekretarz Komisji, a w razie jego nieobecności wskazany przez Przewodniczącego 
lub Zastępcę Przewodniczącego członek zespołu, sporządza protokół, który podpisują 
wszyscy członkowie uczestniczący w posiedzeniu. 
 
§ 5 W skład zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych wchodzą osoby 
powoływane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, spośród pracowników jednostek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, w szczególności Wydziału Finansowego, 
Wydziału Działalności Gospodarczej lub Biura Audytu i Kontroli. 
 
§ 6.1. Komisja – zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych wykonuje 
swoje obowiązki zgodnie z planem kontroli, zatwierdzonym przez Przewodniczącego Komisji 
lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego Komisji. 
 
2. Komisja – zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych będzie prowadził 
kontrole kompleksowe, kontrole częściowe oraz kontrole doraźne, przy czym minimalna 
liczba kontroli kompleksowych i częściowych będzie określana w corocznie uchwalanym 
przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. 
 
3. Prowadzone kontrole dotyczyć będą przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, określonych w art. 18 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r., na zasadach określonych 
w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 r. 
 
4. Kontrole każdorazowo prowadzone będą przez dwóch członków zespołu ds. kontroli 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a w przypadku kontroli częściowych i doraźnych 
w kontrolach uczestniczyć będą również przedstawiciele Straży Miejskiej. 
 
5. Pracę Komisji - zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych nadzoruje 
Przewodniczący Komisji lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komisji, 
który koordynuje pracę zespołu i czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów 
prawa. 
 
6. Komisja - zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzi kontrole 
na podstawie stosownych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. 
 
7. Z kontroli prowadzonych przez Komisję - zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych każdorazowo sporządzany jest protokół. Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych będzie przekazywał do jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta 
Kędzierzyn-Koźle, odpowiadającej za wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, kwartalne informacje o przeprowadzonych kontrolach, a w przypadku 
stwierdzenie w trakcie kontroli nieprawidłowości dołączy do informacji protokół lub w sprawach 
istotnych przekaże protokół niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli. 
 



8. Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w pracach Komisji - zespołu ds. 
kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych osoby nie będące jej członkami celem 
udzielenia przez te osoby informacji lub złożenia wyjaśnień. 
 
§ 7 Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępcę Przewodniczącego 
Komisji lub Sekretarza Komisji do jednoosobowego podpisywania w jej imieniu pism 
kierowanych do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej, z wyłączeniem: 
1) kierowanych do właściwego sądu wniosków Komisji o wydanie orzeczenia o zastosowaniu 
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego; 
2) postanowień w sprawie opinii Komisji o lokalizacji punktu sprzedaży napojów 
alkoholowych objętego wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
- podpisywanych przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu, 
podczas którego Komisja rozstrzygnęła o wniosku wymienionym w pkt 1 lub opinii 
wymienionej w pkt 2. 
 
§ 8 Prezydent z własnej inicjatywy, na wniosek kierownika Właściwego Wydziału Urzędu lub 
Przewodniczącego Komisji może odwołać całą Komisję lub poszczególnych jej członków, jak 
również powołać do Komisji nowych członków, w trybie określonym w § 2 ust. 2 – 4 lub § 5. 
 
§ 9 Za pracę w poszczególnych zespołach Komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie 
określone w corocznie uchwalanym przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. 
 
§ 10 Komisja sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności i przedkłada je 
Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego. Sprawozdania te 
powinny w szczególności zawierać informację dotyczącą ilości spotkań Komisji, 
prowadzonych spraw, współpracy z instytucjami, działań podejmowanych przez Komisję, 
prowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
 
§ 11.1. Czynności związane z obsługą kancelaryjną Komisji - zespołu pracującego z osobami 
nadużywającymi alkoholu i ich rodzinami, wykonuje Sekretarz Komisji lub w razie jego 
nieobecności członek zespołu wskazany przez Przewodniczącego Komisji. 
 

2. Czynności związane z obsługą kancelaryjną Komisji - ds. kontroli punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych, wykonują członkowie tego zespołu.  

 
 

PREZYDENT MIASTA   
KĘDZIERZYN-KO ŹLE 
 

  Sabina Nowosielska (-) 
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji: 
Kierownik Wydziału Polityki Mieszkaniowej, 
Spraw Socjalnych i Zdrowia 
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 
Iwona Szweda (-) 
 


