GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
W ZDZIESZOWICACH
O Komisji:

Artykuł w szczególności ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zasady

powoływania i zadania gminnych komisji

rozwiązywania problemów alkoholowych . Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole zasad sprzedaży napojów alkoholowych (Art. 18
ustawy 8), opiniują również wnioski o zezwolenia na ich sprzedaż , pod kątem zgodności lokalizacji
punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy ( Art. 18 ustawy ust. 3a)
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach prowadzi sprawy o
zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego wyłącznie wobec osób mieszkających na
terenie gminy Zdzieszowice.

KRPA przeprowadza kontrole przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w
sklepach i punktach gastronomicznych na terenie gminy Zdzieszowice. Osoba , której postępowanie
dotyczy otrzyma wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wnioskodawca i podani
przez niego świadkowie otrzymają zawiadomienie zwykłym listem. Istnieje możliwość na prośbę
wnioskodawcy aby świadkowie wezwani byli na inną godzinę niż osoba z problemem
alkoholowym. Posiedzenia komisji odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu od godziny 16.00 w
Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny przy ulicy Chrobrego 18 w Zdzieszowicach.
Przewodniczącą komisji jest mgr Renata Nachtygal - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komisja osobie z problemem alkoholowym proponuje podjęcie dobrowolnego leczenia

odwykowego, jeżeli oferta zostanie przyjęta, postępowanie może zostać zawieszone na ustalony
okres. W razie niepodjęcia leczenia lub przerwania, wnioskodawca powinien jak najszybciej
powiadomić Komisję.
Jeżeli osoba zgłoszona utrzymuje , że nie ma problemu i nie wyraża chęci podjęcia leczenia, może
zostać skierowany na badania do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, do których ma
się zgłosić w terminie do dwóch tygodni od momentu otrzymania zawiadomienia . Badanie
przeprowadza dwóch biegłych: specjalista terapii uzależnień, lekarz psychiatra, psycholog, którzy
mają ustalić czy badana osoba jest uzależniona od alkoholu jeśli tak to jakiego wymaga leczenia
stacjonarnego (w szpitalu) lub niestacjonarnego (w przychodni). Koszty sporządzenia opinii także
na etapie postępowania sądowego finansuje gmina kierująca sprawę do sądu. Komisja po
otrzymaniu opinii potwierdzającej kieruje wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie -Koźlu, które kończy się wydanie
postanowienia.
Osoba uzależniona od alkoholu, szukająca pomocy, lub rodzina może zgłosić się do:
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach
Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny, lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

Składanie wniosków do GKRPA
Wniosek może złożyć dowolona osoba ( sąsiad, daleki krewny, członek rodziny itp.) lub instytucja
(zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i
powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo
systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny. Wniosek można złożyć w Ośrodku
Pomocy Społecznej, lub Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny.

Jak funkcjonuje instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego?

Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu w sensie prawnym.

Funkcja społeczna tej instytucji polega na instytucjonalnym motywowaniu do podjęcia terapii
odwykowej. Przymus polegający na doprowadzeniu przez policję można zastosować zgodnie z
zapisami ustawy na etapie doprowadzania osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez
biegłych ( o ile odbywa się na zlecenie sądu) , na rozprawę w sądzie i do zakładu leczniczego na
podjęcie kuracji za każdym razem, gdy oddali się ona samowolnie z zakłądu. Nie ma możliwości
zatrzymania pacjenta w zakładzie leczniczym wbrew jego woli

(placówki odwykowe nie są

aresztami). Podstawowym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest uzyskanie poprawy zdrowia
pacjenta (niezależnie czy zgłosił się dobrowolnie , czy został zobowiązany przez sąd).

PODSUMOWANIE ZADAŃ KOMISJI
1. Przeprowadza kontrole przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i
punktach gastronomicznych na terenie gminy Zdzieszowice.
2. Wydaje opinie dotycące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z ustawą
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z uchwałami rady gminy,
będącymi podstawą do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Współdziała z innymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami
społecznymi, związkami wyznaniowymi w zakresie

przeciwdziałania alkoholizmowi ,

podejmowaniu działań zmierzających do objęcia leczenia i rehabilitacją osób uzależnionych i
współuzaleźnionych od alkoholu.
4. Kompletuje oraz wysyła niezbędną dokumentację do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu o
wydanie postanowienia w sprawie uzależnienia. Kieruje również zawiadomienia do Zespołu
Interdyscyplinarnego , Policji, lub Prokuratury w przypadku stwierdzenia, że w rodzinie osoby
wskazanej występuje przemoc.
5. Uczestniczy nieobligatoryjnie w corocznym opracowywaniu projektów Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.

