
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

we Wręczycy Wielkiej 
 

ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka 

/budynek urzędu gminy/ 

tel. 34 3778406 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej działa                     

w oparciu o przepisy art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                       

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest powoływana w drodze zarządzenia Wójta 

Gminy. Członkowie Komisji posiadają przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

Ustawowe zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych: 

 

 podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby  

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego  

 inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych                              

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych 

programów                   

 opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy 

 kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów  

alkoholowych 

 uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury „Niebieskie 

Karty” (par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”). 

 

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu podejmowane są w przypadku  

wystąpienia następujących przesłanek: rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, 

uchylanie się od zaspokajania potrzeb rodziny, systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku 

publicznego. 

 

We wniosku do Komisji należy podać imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy, imię                              

i nazwisko, adres, datę urodzenia oraz imiona rodziców osoby nadużywającej alkoholu, a także 

uzasadnienie. Dodatkowo wnioskodawca może wskazać świadków w sprawie poprzez podanie 

imion, nazwisk oraz adresów świadków. Wniosek, ankieta i klauzula informacyjna muszą być 

podpisane przez wnioskodawcę.  

Wniosek należy kierować na adres : Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka                              

/w zamkniętej kopercie/. 
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