RADA MIS®K-Ä
w Olsziyiïië
Uchwała Nr XXVIII / 330 / 97
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 15 stycznia 1997r.

w sprawie powołania Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Olsztynie

Na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późn.
zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Olsztynie, zwaną dalej „Komisją”.

§2
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1 ) opracowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,
2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie,
4) prowadzenie profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej,

w szczególności dla dzieci i młodzieży,
5) opiniowanie decyzji o wydawaniu i cofaniu zezwoleń na prowadzenie
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu

lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania warunków
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
6) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
7) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego,
8) przygotowanie projektu i preliminarza wydatków,

§3

W skład Komisji wchodzą :
1) Przewodniczący - Janusz Cichoń - z-ca Prezydenta
2) Sekretarz - Błażej Gawroński - Pełnomocnik Wojewody d/s Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) Członkowie :
* Anna

Koselska

Wojewody

-

d/s

Pracownik

Biura

Przeciwdziałania

Pełnomocnika
Alkoholizmowi

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
* Dariusz

Wróbel

-

Pracownik

Wydziału

Prewencji

Komendy Rejonowej Policji,
* Ryszard Brzozowski - Przedstawiciel Klubu Abstynenta
„Przyjaciel”,
* Bogusław Lenke - Pracownik Przedsiębiorstwa PKS
w Olsztynie,
* Alina Jakubowska - Kurator Społeczny Sądu Rejonowego,
* Elżbieta Krusznicka - Pracownik Biura Pełnomocnika
Wojewody

d/s

Przeciwdziałania

Alkoholizmowi

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

* Jadwiga

Olsińska

Pracownik

Izby

Wytrzeźwień

w Olsztynie.

§4
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§5
Traci moc decyzja Nr 20/90 Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 23 października
1990

r.

w/s

powołania

Komisji

d/s

Przeciwdziałania

Alkoholizmowi

w Olsztynie.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RadyTj
Bogdan Pier-echo*

