Protidrogová komise Rady Libereckého kraje

STATUT PROTIDROGOVÉ KOMISE
RADY LIBERECKÉHO KRAJE
I.
Zřízení komise
1. Protidrogová komise Rady Libereckého kraje byla zřízena dle zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením Rady
Libereckého kraje č. 657/02/RK ze dne 13. 8. 2002 jako iniciativní a poradní
orgán rady kraje pro oblast protidrogové politiky.
II.
Složení komise
1.

Komise má 15 členů.

2.

Členy komise volí rada kraje z odborné veřejnosti dané problematiky
Libereckého kraje a z nominovaných zástupců politických klubů
Zastupitelstva Libereckého kraje.

3.

Rada kraje jmenuje předsedu komise z řad členů zastupitelstva a občanů
kraje.

4.

Tajemníkem komise je zaměstnanec kraje, kterého jmenuje předseda
komise.
III.
Postavení komise

1. Komise je zřízena jako iniciativní a poradní orgán rady kraje pro oblast
protidrogové politiky.
2. Komise zejména plní úkoly, kterými jí pověří rada, jíž se ze své činnosti
odpovídá.
3. Komise je oprávněna předkládat své podněty, návrhy nebo stanoviska
z oblasti předmětu své činnosti radě kraje.
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IV.
Předmět činnosti komise
1. Předmětem činnosti komise je zejména:
- soustřeďuje, projednává a předkládá radě LK informace, podklady a návrhy
pro tvorbu a uplatňování jednotné protidrogové politiky kraje a koordinuje
plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky ČR
na krajské a místní úrovni,
- spolupracuje s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky při
Úřadu vlády ČR při správě systému poskytování finančních prostředků
ze státního rozpočtu na protidrogovou politiku,
- sleduje a každoročně vyhodnocuje plnění úkolů, které ze strategických
dokumentů protidrogové politiky Libereckého kraje na příslušné období
vyplývají, informaci o jejich plnění předkládá k projednání radě LK,
- ve spolupráci s orgány státní správy, jinými správními úřady, orgány kraje
a obcí v samostatné působnosti a nestátními neziskovými organizacemi
koordinuje postup při ochraně před problémy způsobenými omamnými
a psychotropními látkami, alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně
kouření,
- posuzuje návrhy a materiály předkládané k projednání radě kraje,
doporučuje případná opatření,
- spolupracuje s funkčně příslušnými odbory, volenými představiteli kraje
a občany,
- je iniciátorem a spolutvůrcem koncepcí na základě informovanosti
a diskuse se širokou veřejností,
- plní dlouhodobé i krátkodobé úkoly uložené radou kraje.
2. Při plnění uvedených úkolů se řídí platnou právní úpravou, a to zejména
následujícími předpisy a dalšími vnitřními předpisy kraje:
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
- zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek,
- Jednacím řádem Protidrogové komise Libereckého kraje,
- usnesením vlády č. 329 – schválení Národní strategie protidrogové
politiky na období 2019 až 2027.
3. Přípravu pravidelných zasedání komise, způsob jednání a rozhodování
komise a zabezpečování plnění jejího rozhodnutí upravuje Jednací řád
Protidrogové komise Rady Libereckého kraje schválený usnesením rady
kraje.
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V.
Financování činnosti komise
1.

Prostředky na činnost komise jsou zajištěny z rozpočtu kraje.

2.

Členům komise může být za jejich práci přiznána odměna v souladu
s platnými právními předpisy.

3.

Za hospodaření a čerpání finančních prostředků odpovídá předseda komise.
VI.
Závěrečná ustanovení

1.

Veškeré změny či dodatky tohoto statutu mohou být provedeny jen
usnesením rady kraje.

2.

Statut komise byl schválen radou kraje usnesením č. 110/VI/20/RK ze dne
1. 12. 2020.

3.

Tento statut komise nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2020.

V Liberci dne 1. 12. 2020
Martin Půta
hejtman
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