Procedura zobowiązania osób pijących, będących mieszkańcami Gminy Kozy
do leczenia odwykowego, kierowana przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach

Wstęp:
Procedura kierowania osób uzależnionych, będących mieszkańcami Gminy Kozy do
leczenia odwykowego regulowana jest przez przepisy Ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z
późn. zm.). Gminna Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach mieści się w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach, przy ulicy Szkolnej 1. Wnioski o podjęcie
działań wobec osoby nadużywającej alkoholu można składać w siedzibie Ośrodka
w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. od 7.00 – 10.00, w czwartki w godz. od 07.00 –
10.00 i od 15.00 – 17.00 u sekretarza komisji w biurze nr 5. Wnioski przyjmowane są od
instytucji, jak również od osób prywatnych.
Słowniczek:
GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Ustawa - ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
Przesłanki - art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
Sąd - Sąd Rejonowy;
Rozmowa - rozmowa interwencyjno – motywacyjna;
Badanie przez biegłych - badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przeprowadzone przez
biegłego psychiatrę oraz biegłego psychologa, wpisanych na listę przy Sądzie Okręgowym
w Bielsku- Białej;
Wniosek do sądu - wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego;
Opinia - opinia psychiatryczno – psychologiczna w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
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Przebieg procedury:
Wszczęcie procedury wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują
rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania
potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, następuje na
wniosek rodziny lub instytucji (przesłanki wynikają z art.24 ustawy).
Po otrzymaniu wniosku GKRPA w Kozach rozpatruje pod względem zasadności prowadzenie
postępowania. W przypadku stwierdzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie komisja
rozpoczyna

procedurę

„Niebieskiej

Karty”

i

przekazuje

ją

do

Gminnego

Zespołu

Interdyscyplinarnego w Kozach.
GKRPA zaprasza osobę, motywując ją do utrzymywania abstynencji oraz do kontaktu
z Poradnią Uzależnień lub z terapeutą w punkcie konsultacyjnym w Kozach.
W przypadku, gdy osoba wobec której toczy się postępowanie, dobrowolnie wyrazi chęć
utrzymywania abstynencji, podjęcia terapii w Poradni Uzależnień lub do kontaktu z terapeutą
uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Kozach, komisja prowadzi monitoring, który może
polegać na:
•

zaproszeniu na posiedzenie członków rodziny,

•

kontakcie z Policją lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Jeśli osoba wobec której toczy się postępowanie, pomimo 3-krotnego zaproszenia nie zgłosi się
na spotkanie z GKRPA, wówczas komisja może zasięgnąć dodatkowych informacji od rodziny
lub Policji albo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i może zostać skierowana na badanie
przez biegłych. Po otrzymaniu opinii biegłych, stwierdzającej uzależnienie od alkoholu GKRPA
w Kozach kieruje wniosek do Sądu Rejonowego w Bielsku- Białej o zobowiązanie do leczenia
odwykowego, kończąc postępowanie wobec osoby.
Po otrzymaniu opinii biegłych nie stwierdzającej uzależnienia od alkoholu, komisja, w zależności
od zaleceń, monitoruje dalsze postępowanie uczestnika lub umarza postępowanie.
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Po otrzymaniu informacji od wnioskodawcy lub instytucji zewnętrznych, iż pomimo
zobowiązania się do utrzymywania abstynencji, osoba nadal nadużywa alkoholu, komisja może
skierować uczestnika postępowania na badanie przez biegłych.
W trakcie trwania procedury, wnioskodawca może wycofać wniosek w formie pisemnej,
wówczas komisja umarza postępowanie.
Na okres nieobecności uczestnika postępowania na terenie Gminy Kozy zespół zawiesza
postępowanie (np. pobyt w zakładzie karnym, pobyt w szpitalu).
Po otrzymaniu informacji od wnioskodawcy lub instytucji zewnętrznych, iż osoba utrzymuje
abstynencję lub podjęła terapię w Poradni Uzależnień lub kontaktuje się z terapeutą uzależnień
w Punkcie Konsultacyjnym w Kozach komisja umarza postępowanie.
Umorzenie postępowania następuje również w przypadku zmiany miejsca zamieszkania (inna
gmina) lub zgonu.

Kozy, dn. 30.01.2020 r.
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