
Zarządzenie  Nr 26/2011 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 29 marca 2011 roku 

 

w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

 

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu                              

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. nr 70, poz. 473 ze zm.) zarządzam, co 

następuje: 

 

 

§1.  W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

powołuję z dniem 1 kwietnia 2011 roku  Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych Pana Tomasza Woźniaka. 

 

§2.Do zakresu obowiązków Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych należy:  

1. Prowadzenie działao związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

które obejmują;  

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu, 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,  

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii ,  

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeo i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów uzależnieo, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131                   

i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

2. Prowadzenie działao na rzecz przeciwdziałania narkomanii poprzez realizację Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

3. Przygotowanie i przedkładanie corocznie Wójtowi : 

1) projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

2) projektu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, 

3) planu wydatków w zakresie realizacji gminnych programów uzależnieo, 

4. Sporządzanie i podpisywanie w imieniu Wójta wniosków do sądu o wydanie postanowienia             

o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych. 

5. Ogłaszanie i prowadzenie postępowania na wykonanie zadao określonych w gminnych 

programach profilaktyki. 

6. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi  w sferze profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

7. Wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii 

edukacyjnych. 



8. Udział w posiedzeniach gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 

      §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku. 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          UZASADNIENIE do 

Zarządzenia  Nr 26/2011 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 29 marca 2011 roku 

 

w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds .Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

 W celu realizacji Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Wójt może powoład Pełnomocnika.  Wójt korzystając z przysługującego  prawa 

powołuje Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W zarządzeniu 

ustala się zakres obowiązków Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych.   

  Zarządzenie jest zasadne.  

 

 

 


