Kto jest uprawniony
do złożenia
zawiadomienia
(zgłoszenia)

Kogo dotyczy

Wymagane
dokumenty

Opłaty
Jednostka/osoba
odpowiedzialna
Miejsce składania
dokumentów
Termin załatwienia
sprawy

Ustawa nie zawęża kręgu osób czy instytucji, które mogą
złożyć zawiadomienie rozpoczynające procedurę. Inicjatywa
taka może wyjść zarówno z kręgu osób najbliższych osoby
uzależnionej, osób dla niej obcych, jak i instytucji, które
powzięły wiadomość w tym zakresie w ramach swojej
działalności,
Postępowanie powyższe dotyczy jedynie wybranych
kategorii osób uzależnionych. Przesłanki do wdrożenia
takiego postępowania określa art 24 ustawy, wskazując
osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują
rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich,
uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój
lub porządek publiczny
Zgłoszenie/WNIOSEK do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych o przypadku wystąpienia
nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem
przesłanek z art. 24 ustawy
Wolne od opłaty
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kobielach Wielkich
Urząd Gminy w Kobielach Wielkich, sekretariat.
lub Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich
Po zebraniu wymaganej dokumentacji:






opinia wydana przez biegłego w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczniczego ( art. 25 ustawy) , jeżeli badanie przez
biegłego zostało przeprowadzone,
protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą przypadek
nadużywania alkoholu,
protokół z rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu /
o ile do takiej rozmowy doszło /,
dokumenty pochodzące z wywiadu środowiskowego,

inne informacje w sprawie (np. informacje z policji),
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst
jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70 poz. 473 z póź. zm.)
Sąd wszczyna postępowanie na wniosek Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokuratora/
art. 26 ustawy ust. 3 /.


Podstawa prawna

Uwagi i dodatkowe
informacje

O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy
właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby/
art.26. ust. 2 ustawy/

UWAGA: Istotne jest, by osoba lub instytucja zawiadamiająca gminną komisję
o konieczności podjęcia działań w ramach procedury miała świadomość, iż nie
przysługują jej prawa strony postępowania administracyjnego. Brak jest zatem
możliwości prawnej zamknięcia postępowania przez wycofanie wniosku czy też
prawa dostępu do gromadzonych materiałów postępowania. Osoba ta nie uzyska
także na dalszym etapie procedury uprawnień stania się uczestnikiem postępowania
sądowego – nie będzie zatem mogła składać w nim wniosków dowodowych ani
wnosić apelacji od wydanego postanowienia.

