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WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁAŃ WOBEC OSOBY NADUŻYWAJĄCEJ ALKOHOLU
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Polityki Społecznej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z
2019 r., poz. 2277, ze zm.) – art. 25.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony wniosek dostępny w BOI lub do pobrania ze strony: www.siedlce.pl
2. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby,
które w związku z nadużywaniem alkoholu:
 powodują rozkład życia rodzinnego,
 powodują demoralizację nieletnich,•
 systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
 uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.
3. Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną (np.
rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, dokumenty potwierdzające leczenie szpitalne, informacje z policji itp.).
Można również podać dane osób, mogących być świadkami w sprawie.
IV. OPŁATY: Złożenie wniosku o przymusowe leczenie odwykowe nie jest obciążone opłatami.
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta Punkt Informacyjny pracuje: poniedziałek w godz.: 9.00 – 17.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.: 7.45 – 15.45.
Wnioskodawcą może być członek rodziny, pracodawca, policja, kurator, pedagog szkolny, pracownik socjalny, osoba
dotknięta następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną. Wniosek należy zamknąć w kopercie z
dopiskiem „MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”.
Wniosek i wymagane załączniki mogą być składne osobiście lub za pomocą przesyłki pocztowej. Kopertę każdorazowo należy opatrzeć napisem „MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Wniosek rozpatrywany jest podczas posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
które odbywa się raz w miesiącu.
2. Do osoby wskazanej we wniosku wysyłane jest listem poleconym wezwanie na spotkanie z członkami Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Celem spotkania jest diagnoza problemu i motywowanie do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego,
skierowanie na badanie do biegłych sądowych (w razie zaistnienia potrzeby) oraz ewentualne zbieranie dowodów.
4. Komisja kieruje wniosek do Sądu o przymusowe leczenie, jeżeli osoba:
- nie zgłosi się na wezwanie Komisji,
- odmówi podjęcia dobrowolnej terapii lub badania przez biegłych,
- mimo opinii biegłych o uzależnieniu, odmawia podjęcia terapii,
- przerwie dobrowolną terapię.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Postępowanie wszczyna się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od przebiegu postępowania.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

