Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Murowie
...................................................................

.....................................................

imię i nazwisko wnioskodawcy:

miejscowość, data

....................................................................
adres:

…................................................................

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Murowie
WNIOSEK
Na podstawie Ustawy o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

w związku z konsekwencjami nadużywania alkoholu skutkującymi:
a) rozkładem życia rodzinnego
b) demoralizacją nieletnich
c) uchylaniem się od pracy
d) systematycznym zakłócaniem spokoju lub porządku publicznego
e) inne: ...................................................................................................................................
(właściwe zaznaczyć)

Zwracam się do
z wnioskiem o

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

podjęcie czynności zmierzających

Alkoholowych w Murowie

do orzeczenia obowiązku

poddania się leczeniu

w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec Pana/Pani:
imię i nazwisko: …...............................................................................................................................................
data urodzenia: ….................................................................................................................................................
adres zamieszkania : …........................................................................................................................................
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………...............

..........................................................
podpis wnioskodawcy

Pouczenie:
Podstawę prawną zobowiązania do leczenia odwykowego stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Powyższą procedurę wdraża się wobec osób „które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny”.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Murowie podejmuje wobec osób nadużywających alkoholu działania
mające na celu zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek każdego zgłaszającego.
Wnioskodawcy a także każdej stronie postępowania przysługuje prawo do informacji na temat aktualnego stanu posterowania.
Po zarejestrowaniu wniosku uczestnik postępowania jest wzywany na Komisję. W przypadku nie stawienia się na wezwania GKRPA
sprawa zostanie rozpoznana na posiedzeniu Komisji, a następnie może zostać skierowana do biegłego lub Sadu Rejonowego.
GKRPA może w trakcie postępowania zapraszać osoby bliskie uczestnikowi w celu uzyskania informacji, wnioskować do innych
instytucji o przeprowadzenie czynności przewidzianych prawem zastrzeżonych dla tych instytucji.
Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu prawnego.
Przymus stosowany jest:
- w momencie doprowadzenie przez funkcjonariuszy Policji osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłego psychiatrę
i psychologa
- w momencie doprowadzenia przez funkcjonariuszy Policji do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji (nie ma jednak możliwości
prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowego wbrew jego woli).
W przypadku gdy uczestnik postępowania wyraża zgodę na podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego postępowanie może
zostać zawieszone.
Informujemy, iż w przypadku podejrzenia przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny, Komisja zobowiązana
niezwłocznie jest zawiadomić o tym Policję lub Prokuratora (art. 12 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie).
Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem oraz wytycznymi ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz uzyskałem/am wszelkie wyjaśnienia.

..................................................................
podpis osoby składającej wniosek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Zastrzegam / Nie zastrzegam *, aby moje dane osobowe nie zostały udostępnione osobie zgłoszonej.
* niepotrzebne skreślić
..............................................................
podpis osoby składającej wniosek
Administrator – Wójt Gminy Murów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów informuje
Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych
osobowych zgodnie z art.13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, e-mail:
iod@netkoncept.com
Pouczam o prawie do żądania od Urzędu Gminy w Murowie dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych
w zakresie uregulowanym w RODO.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli
informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Wójta Gminy Murów- Urząd Gminy w Murowie zamieszczona jest na
stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

