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ZARZĄDZENIE NR 526/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 01.04.2011

w  sprawie  powołania  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
w Krakowie. 

Na  podstawie  art.  7  ust.  1  pkt  5  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (t.j.:  Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (t.j.:  Dz.U.  z  2007  r.  Nr  70  poz.  473 
z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Powołuje się Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwaną dalej 

„Komisją” w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przewodniczącego  Komisji  oraz  Z-cę  Przewodniczącego  Komisji  wskazuje  Prezydent 

Miasta Krakowa
3. Sekretarza  wybiera  Komisja  ze  swego  grona  na  pierwszym  posiedzeniu  na  wniosek 

Przewodniczącego Komisji. 

§ 2
Zadania Komisji obejmują:

1) Współpracę z Urzędem Miasta Krakowa w zakresie realizacji zadań własnych gminy 
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;

3) Opiniowanie wniosków o przyznanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
w  miejscu  lub  poza  miejscem  sprzedaży  w  kwestii  zgodności  lokalizacji  punktu 
sprzedaży z odpowiednimi uchwałami Rady Miasta Krakowa.

§ 3
Posiedzenia  pełnego  składu  Komisji  (plenarne)  odbywają  się  nie  rzadziej  niż  jeden  raz 
w miesiącu. Dodatkowo Przewodniczący Komisji może powołać stałe lub czasowe zespoły 
problemowe, składające się z wybranych członków Komisji. 

§ 4
Szczegółowy tryb pracy Komisji określi Regulamin opracowany przez Komisję i przekazany 
do  akceptacji  Prezydenta  Miasta  Krakowa  w  terminie  do  30  dni  od  dnia  pierwszego 
posiedzenia Komisji.

§ 5
1. W  celu  realizacji  zadania  określonego  w  § 2  pkt.  2  powołany  zostaje  Zespół 

Interwencyjny.
2. Zespół pełni dyżury przynajmniej cztery razy w tygodniu, minimum 8 godzin tygodniowo.
3. Dyżur pełnią jednorazowo 2-3 osoby, w tym 1-2 członków Komisji i osoba obsługująca 

Zespół. 
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4. Przewodniczący Komisji i/lub jego Zastępca co najmniej raz w tygodniu pełni w Zespole 
dyżur,  poświecony  przygotowywaniu  korespondencji  i  załatwianiu  spraw  bieżących 
Komisji. 

5. Harmonogram  pracy  Zespołu  na  kolejny  miesiąc,  przygotowywany  przez  Sekretarza 
Komisji,  zawiera  terminy  dyżurów  w danym  miesiącu  oraz  skład  osobowy,  w  jakim 
pracuje Zespół w czasie poszczególnych dyżurów. 

§ 6
1. Kwartalny  harmonogram  pracy  Komisji,  przygotowywany  przez  jej  Sekretarza, 

zatwierdzany  jest  na  ostatnim  posiedzeniu  plenarnym  Komisji  w  miesiącu 
poprzedzającym nowy kwartał.

2. Obsługę  finansową  i  administracyjną  Komisji  zapewnia  Wydział  Spraw  Społecznych 
UMK.

3. Wnioski, o których mowa w § 2 ust. 3 zarządzenia przygotowywane są do rozpatrzenia 
przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK. 

§ 7
Zasady finansowania pracy członków Komisji zawarte są w corocznie uchwalanym Gminnym 
Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii.

§ 8
Przewodniczący Komisji  składa Prezydentowi Miasta  Krakowa sprawozdanie za dany rok 
kalendarzowy w terminie do końca lutego następnego roku. 

§ 9
Traci  moc  Zarządzenie  Nr  75/2002  Prezydenta  Miasta  Krakowa  z  dnia  18.12.2002  r. 
w sprawie  powołania  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
w Krakowie,  zmienione  Zarządzeniami  Nr  985/2004  z  dnia  15.06.2004  r.,  Nr  1223/2004 
z dnia 16.07.2004 r., Nr 1686/2005 z dnia 21.09.2005 r., Nr 209/2006 z dnia 30.01.2006 r., Nr 
1907/2006  z  dnia  20.09.2006  r.,  Nr  1030/2007  z  dnia  9.05.2007  r.,  2008/2008  z  dnia 
15.10.2008 r., Nr 511/2009 z dnia 16.03.2009 r., Nr 329/2010 z dnia 22.02.2010 r. oraz Nr 
1075/2010 z dnia 13.05.2010 r. 

§ 10
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych. 

§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


