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Osoba
odpowiedzialna/
kontakt telefoniczny

Kogo dotyczy

Wymagane
dokumenty
Informacje o opłatach
Obowiązujące terminy

Tryb odwoławczy
Dodatkowe informacje

Rozwiązywanie problemów uzależnień,
Zgłaszanie incydentów przemocy w rodzinie - rozpoczęcie
procedury „Niebieska Karta”,
Bezpłatne konsultacje prawne, psychologiczne, ze specjalistą
terapii uzależnień, pracownikiem socjalnym, pracownikiem
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
Pomoc rodzinie.

Anna Petrycka- Inspektor ds. rozwiązywania problemów uzależnień i
pomocy w rodzinie,
Parter pok. Nr 1
tel: 18 3310009, wew.610
tel: 183319810
Przyjmuje: poniedz. wtorek, środa, piątek 10-14, czwartek 8 – 12
Jadwiga Maciążek – Psycholog
Przyjmuje: wtorek 14-18
Sabina Kogut – Specjalista terapii uzależnień
Przyjmuje: środa, czwartek 15-17
Marek Panek – Radca prawny
Przyjmuje: piątek 9-10
Pracownik socjalny – poniedz. 15.30 – 16.30, czwartek 8 - 10
Miejsce złożenia wniosku:
Parter Pok. Nr 1 lub I Piętro Pok. Nr 32.
tel: 18 3310009
tel: 183319810
fax: 185417187
e-mail: gmina@mszana.pl
ØWniosek o objęcie leczeniem odwykowym
Brak
Terminy konsultacji w porach pracy specjalistów w Punkcie
Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy.
Sprawy nie skomplikowane - do 2 miesięcy, sprawy skomplikowane
mogą trwać powyżej 2 miesięcy.
Decyzja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Mszanie Dolnej o umorzeniu postępowania, zawieszeniu, skierowaniu
na leczenie odwykowe, skierowaniu sprawy do Sądu Rejonowego w
Limanowej lub inna - według standardowej procedury postępowania.
Brak
We wniosku należy podać adres zamieszkania / pobytu osoby
kierowanej do komisji. W przypadku nie wskazania adresu
zamieszkania osoby kierowanej na komisję – wniosek pozostanie
bez rozpatrzenia.
Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym należy wypełnić
czytelnie najlepiej drukowanymi literami.
Przy każdej wymienionej osobie musi zostać podany dokładny
adres zamieszkania. Świadkowie muszą być pełnoletni.
Uzasadnienie winno być napisane czytelnie,
w przypadku
niewystarczającej ilości miejsca tekst może być kontynuowany na
dodatkowej kartce.
W uzasadnieniu należy podać informacje, które wskazują na
nadużywaniealkoholu przez osobę kierowaną. Do informacji tych
należą m.in.: pobytyw Izbie Wytrzeźwień, interwencje Policji w związku

Podstawa prawna/
procedury

zawanturami, zakłócaniem porządku publicznego, określenie
zachowania po spożyciu alkoholu – stosowanie przemocy
psychicznej, fizycznej wobec członków rodziny, częstotliwość i ilość
spożywania alkoholu, informacje o „ciągach alkoholowych”, uchylaniu
się od podjęcia pracy, nie łożeniu na utrzymanie rodziny demoralizacji
nieletnich itp.
Wniosek musi być czytelnie podpisany przez wnioskodawcę.
W razie posiadania przez osobę zgłaszającą kserokopii np.
postanowień sądowych, wypisów ze szpitali, pism kierowanych do
różnych instytucji w związku z nadużywaniem alkoholu przez osobę
kierowaną – dokumentacjęokazujemy wyłącznie na spotkaniu z
pracownikiem
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, lub specjalistą terapii uzależnień.
W przypadku skierowania przez sąd osoby na leczenie we wskazanym
przez biegłych zakładzie leczniczym, muszą aktualnie występować
tzw. przesłanki społeczne. Sąd wydaje postanowienie w oparciu o art.
24 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
art. 4 ust. 3 oraz . 24 - 26 ustawy z 26 października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z
2007 roku Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)

Sporządził/a; Marta Wcisło, Podinspektor ds. obsługi klienta
Zatwierdził/a: Anna Petrycka, Inspektor ds. rozwiązywania problemów uzależnień i pomocy w rodzinie.

