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Postępowanie w sprawie zastosowania procedury zobowiązania

do leczenia odwykowego (wniosek o leczenie odwykowe)
Podstawa prawna:

Art.  4¹ oraz  art.  24  -26  ustawy  z  dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu  w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)

Forma załatwienia:

1) Dobrowolne leczenie odwykowe w niestacjonarnej bądź stacjonarnej placówce leczenia

uzależnień,

2) Postanowienie Sądu.

Sprawę załatwia:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ul. Witkowska 3
62-300 Września
tel. 61 640 41 00.

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Anna Grzybowska
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września
tel. 61 640 39 40/39 41. 
godziny pracy: poniedziałek 800 – 1600, wtorek – piątek  700 - 1500

Sposób załatwienia i wymagane dokumenty:

Rozpoczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego względem osoby,  która

nadużywa  alkohol  i  wskutek  tego  powoduje  rozkład  życia  rodzinnego,  demoralizację

nieletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny,

następuje na wniosek.

Wniosek  może  złożyć  osoba  lub  instytucja  (np.  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  policja,

prokuratura,  szkoła,  zakład  pracy,  kurator,  zespół  interdyscyplinarny),  która  posiada

wiedzę  o  osobie  nadużywającej  alkohol.  Następnie  Gminna  Komisja  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych zaprasza na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie

oraz świadków. Jeżeli osoba zaproszona nie podejmie dobrowolnego leczenia, a wstępne

czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, osoba

taka kierowana jest na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania

opinii  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i  wskazania rodzaju zakładu leczniczego

(art. 25 ustawy). W dalszej kolejności następuje przygotowanie dokumentacji związanej z

postępowaniem  sądowym  (art.  26  ust.  3  ustawy)  i  złożenie  wniosku  o  wszczęcie

postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby,

której postępowanie dotyczy (art. 26 ust. 3 ustawy). 

Wnio  sek  : (W załączeniu)
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W przypadku  braku możliwości  wydrukowania wniosku  można go uzyskać w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września.

Sposób złożenia:

1.Wypełniony  wniosek,  w  zamkniętej  kopercie,  zaadresowany  na  Gminną  Komisję

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  (  GKRPA),  należy  dostarczyć  osobiście  lub

przesłać na adres: Urząd Miasta  i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1.

2.  Wypełniony  wniosek  można  przesłać  na  adres  e-mail  gminnej

komisji:GKRPA@WRZESNIA.PL

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie wszczyna się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od

daty złożenia wniosku. Decyzja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

o umorzeniu postępowania, zawieszeniu, skierowaniu na leczenie odwykowe, skierowaniu

sprawy  do  Sądu  Rejonowego  we  Wrześni  lub  inna  następuje  według  standardowej

procedury postępowania komisji. 

Tryb odwoławczy:  

Brak

Opłaty:

Brak 

Informacje dodatkowe:

Brak

Procedura w języku migowym:

Link do instrukcji, w jaki sposób należy złożyć wniosek  w formie filmu w Polskim Języku

Migowym  (PJM)  lub  Systemie  Językowo-Migowym  (SJM):

https://www.youtube.com/watch?v=w_Gyk85MjMs

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.  UE L 2016, nr 119,  s. 1)  zwanego dalej
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: e-mail:
iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,
3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  ustawowych  zadań
urzędu  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  i   art.  9  ust.1  i  ust.  2  lit.  g  i  h  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
- ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm. )
4)  odbiorcami  Pani/Pana  danych osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
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5)  Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  w  czasie  określonym  przepisami
prawa,  zgodnie  z  jednolitym  rzeczowym  wykazem  akt  organów  gminy   i  związków
międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki,
6)  posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8)  podanie  danych  osobowych  w  zakresie  wymaganym  ustawodawstwem  jest
obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
9)  Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie  trzecim lub organizacji
międzynarodowej, gdy wymagają tego przepisy prawa.
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