
ZARZĄDZENIE NR 28/2019

Burmistrza Wołczyna

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Na podstawie art.41  ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2018 r.  poz. 2137 z późn. zm )

i art. 10 ust. 5  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2008 r.

poz. 1030 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§  1.  Powołuję  z  dniem  01  lutego  2019  r.  Pana  Andrzeja  Malińskiego na  Pełnomocnika

Burmistrza  Wołczyna  ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania

Narkomanii w gminie Wołczyn.

§  2.  Pełnomocnik  zostaje  powołany  w  celu  realizacji  zadań  wynikających  z  Gminnych

Programów, tj.: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania

Narkomanii.

§ 3. 1. Do obowiązków Pełnomocnika należy w szczególności: 

1) Przygotowanie  i  przedłożenie  do  akceptacji  Burmistrzowi  projektów  następujących

dokumentów:

-  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

-  preliminarzy finansowych ww. programów,

-  sprawozdań z realizacji programów oraz preliminarzy finansowych.                     

2) Nadzór i bieżąca kontrola nad przedsięwzięciami określonymi programami profilaktyki

alkoholowej  i  przeciwdziałania  narkomanii  oraz  prowadzenie  dokumentacji  związanej

z realizacją tych programów;

3) Przygotowanie i przedłożenie do akceptacji Burmistrzowi projektów uchwał w zakresie

realizacji  zadań  wynikających  z  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  oraz  ustawy

o  przeciwdziałaniu narkomanii; 



4) Udział  w  posiedzeniach  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

oraz spotkaniach i  naradach organizowanych przez Burmistrza dotyczących zagadnień

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

narkomanii;

5) Współpraca  z  instytucjami  i  organizacjami  działającymi  w  obszarze  profilaktyki

i  rozwiązywania  problemów alkoholowych  oraz  przeciwdziałania  narkomanii,  między

innymi  z   Państwową  Agencją  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Policją,

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołczynie.

6) Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań i informacji wynikających z przepisów prawa;

7) Opiniowanie  wniosków  o  dotację  na  realizację  zadań  zawartych  w  Gminnych

Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Narkomanii;

8) Wykonywanie  innych  zadań  wynikających  z  przepisów  prawa  lub  zlecanych  przez

Burmistrza  w  zakresie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz

przeciwdziałania narkomanii.

2. Pełnomocnik  Burmistrza  Wołczyna  ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn jest upoważniony do podpisywania:

1) dyspozycji  wypłaty  dokonywanych  w  ramach  umów  z  podmiotami  i  osobami

realizującymi zadania Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

2) korespondencji  związanej  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem problemów alkoholowych

oraz przeciwdziałaniem narkomanii.           

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                 Burmistrz 

                                                                                                       mgr Jan Leszek Wiącek


