GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ŁAGIEWNIKACH

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Łagiewnikach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2277).

Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Gminy Łagiewniki, Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łagiewnikach, Policji, Szkoły, specjaliści z zakresu pedagogiki, terapii,
profilaktyki uzależnień, przemocy domowej przeszkoleni w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren Gminy Łagiewniki.
2. Zakres działania Komisji:
Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania
problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie
dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie
działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności
osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają
za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz
pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do
podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto,
Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, a w szczególności:
•
•

•
•
•

•

wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów
alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Łagiewniki;
prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy
Łagiewniki;
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych;
wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój
lub porządek publiczny;
podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Łagiewnikach zbiera się na posiedzeniach plenarnych raz w miesiącu
w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 15.30.

3. Instytucje pomocowe:
•

NZOZ EURO- MEDICA

58-260 Bielawa, ul. Wolności 97
Tel.: (74) 833 02 89, 697 518 987.
•

Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Essere” s.c.- Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
58-200 Dzierżoniów, ul Piastowska 7
Tel.: (74)831 58 88,
Fax: (74) 645 82 88
e-mail: essere@wp.pl

•

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Kalenica”
58-200 Dzierżoniów, ul. Rynek 36/36

Tel.: (74) 832 31 75
4. Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:
· przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
· postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby,
która stwierdza problem nadużywania alkoholu lub z własnej inicjatywy Komisji i instytucji
tj. Policji;
· zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu
przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania działań, o których mowa w powyższym artykule
i poddania się leczeniu odwykowemu;

· skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;
· przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią
wydaną przez biegłego;
· złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego według miejsca
zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania
o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art.
26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
· na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.
Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki
i zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Łagiewniki wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz wysokości opłat,
znajduje się na stronie Biuletynu Informacji
6. Kontakt:
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Łagiewnikach dyżurują w każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 15:30- 17.00.
GKRPA w Łagiewnikach wszczyna postępowanie o zobowiązanie do leczenia odwykowego
na wniosek złożony przez zainteresowane osoby lub instytucje wobec osoby, która w związku
z nadużywaniem alkoholu:
- powoduje rozkład życia rodzinnego,
- demoralizuje nieletnich,
- uchyla się od pracy,
- systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

