
UCHWAŁA NR XVI/123/20
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Będzinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019, poz. 2277), Rada Gminy w Będzinie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc uchwała nr XXII/172/2005 Rady Gminy w Będzinie z dn. 04 lutego 2005 r. – zał. nr 2: 
Regulamin komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych działającej na terenie Gminy Będzino.

§ 2. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie

Barbara Grudzień
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Załącznik do uchwały Nr XVI/123/20

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 5 lutego 2020 r.

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BĘDZINIE

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie, zwana dalej „Komisją” lub 
„GKRPA” pełni funkcję opiniodawczą i inicjującą działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. 
Główne zadania Komisji to między innymi:

- Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- Przyjmowanie wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia osoby leczeniem odwykowym;

- Kierowanie na badanie w przedmiocie uzależnienia;

- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie i Gminnym Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod kątem występowania w rodzinach 
osób uzależnionych zjawiska przemocy w rodzinie;

- Przygotowywanie i składanie w sądzie dokumentów o wydanie postanowienia o zobowiązaniu do 
podjęcia leczenia odwykowego;

- Kontrola przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, zgodnie 
z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

- Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz środowiska trzeźwościowego, w szczególności 
współpraca z Wójtem Gminy Będzino i koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

- Angażowanie się w rozwiązywanie problemów środowiska związanych z uzależnieniami;

- Podejmowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży w zakresie uzależnień.

2) Komisja opiera swoje działania o przepisy:

a) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

b) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy w Będzinie;

c) Regulaminu GKRPA w Będzinie; d.innych aktualych regulacji prawnych.

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie jest powoływana i odwoływana 
zarządzeniem Wójta Gminy Będzino.

4) Do kierowania pracą komisji jej członkowie wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

5) Komisja odbywa dwanaście posiedzeń w roku, tj. 1 posiedzenie w miesiącu. Jeśli wystąpią szczególne 
okoliczności i powody, przewodniczący zwołuje dodatkowe posiedzenia, z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. Większa ilość posiedzeń komisji w miesiącu nie wpływa na wysokość diety dla członków 
komisji.

6) Przewodniczący organizuje pracę komisji i przedkłada Radzie Gminy Będzino, do 15 stycznia każdego 
roku harmonogram pracy komisji na cały rok kalendarzowy.

7) Przewodniczący komisji składa do Rady Gminy Będzino, raz w roku, w terminie do 30 stycznia, 
sprawozdanie z działalności komisji w roku poprzednim.

8) Wysokość diety dla członków komisji oraz zasady jej wypłacania są ustalane w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanym 
corocznie przez Radę Gminy w Będzinie.
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9) Środki finansowe przeznaczone na wypłatę diet dla członków komisji ujęte są w ww. Gminnym Programie 
i pochodzą z opłat przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Będzino.

10) Miejscem pracy komisji jest siedziba Punktu Konsultacyjnego znajdującego się w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Będzinie 21, 76-037 Będzino.

11) Obsługę, materiały i środki niezbędne do działania komisji zapewnia Wójt Gminy Będzino.

12) Wszystkie posiedzenia komisji są protokołowane.
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Uzasadnienie

Dotychczasowy regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie został
określony razem z ówczesnym programem profilaktycznym, w uchwale Rady Gminy w Będzinie z dn.
04 lutego 2005 r.

Podczas piętnastu lat obowiązywania cyt. regulaminu zaszło wiele zmian w podstawach prawnych, na
których opierały się jego zapisy – głównie w ustawie z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto dwukrotnie uległ zmianie Wojewódzki Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Długi okres obowiązywania regulaminu, zmiany i nowelizacje ustaw i przepisów oraz konieczność
dostosowania regulaminu do nowych realiów – przede wszystkim do szerszych uprawnień Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie – wszystkie te czynniki powodują konieczność
uchwalenia nowego regulaminu Gminnej KRPA, aby usprawnić i ułatwić jej pracę na terenie Gminy Będzino.
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