Zadania komisji:
Do zdań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piastowie należy::
1. Prowadzenie postępowań w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego
choroby - zespołu zależności alkoholowej, a w szczególności:
• Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku złożonego przez współmałżonka lub innego
członka rodziny, policję, pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego,
kuratora;
• Prowadzenie rozmów motywująco-dyscyplinujących do samodzielnego
podjęcia decyzji o leczeniu odwykowym;
• Motywowanie i kierowanie na terapię osób współuzależnionych;
• Wskazówki prawne dla rodzin, w których występuje choroba alkoholowa;
• Współpraca z policja i opieką społeczną;
• Gromadzenie informacji o osobach nadużywających alkoholu;
• Kierowanie zgromadzonych dokumentów osób nadużywających alkoholu do
biegłych sądowych,
• Kierowanie wniosków do Sadu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia
2. Kontrola punktów sprzedających napoje alkoholowe (sklepy, gastronomia) pod
względem
przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U .z 2007r. Nr 70
poz. 473 z późn. zm).
Kontrola odbywa się w zakresie:
• legalności sprzedawanych napojów alkoholowych;
• nie sprzedawania alkoholu osobom nieletnim;
• nie sprzedawanie alkoholu osobom nietrzeźwym;
• nie sprzedawanie alkoholu na kredyt i pod zastaw;
• zgodności sprzedawanego alkoholu z posiadanym zezwoleniem;
• przestrzegania zakazu reklamy;
• posiadania wywieszek o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych;
• zachowywania porządku publicznego;
• spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży;
• sprzedaży alkoholu na wydzielonym stanowisku;
• interwencji w wypadku pisemnych skarg dotyczących sprzedaży lub
podawania napojów alkoholowych oraz interwencji związanych z innymi
nieprawidłowościami;
3. Wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów
alkoholowych z Uchwałą nr VIII/38/2003 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2003r. z późn.
zm.
4. Opiniowanie inicjatyw, programów profilaktycznych, zatwierdzanie ich do realizacji.
5. Opracowanie i wdrażanie własnych pomysłów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
6. Opracowanie corocznego „Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania
Problemów Alkoholowych”.
Przyjmowanie wniosków, rozmowy motywujące, przyjęcia interesantów odbywają się w
trakcie dyżurów członków KRPA. w każdy poniedziałek w godzinach
16.00-18.00.

