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Postępowanie w sprawie zastosowania
procedury zobowiązania do leczenia odwykowego
PODSTAWA PRAWNA:

Art. 41 ust. 3 oraz art. 24 - 26 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487 ze zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym. Wniosek stanowi załącznik do karty usługi.
OPŁATY:

Nie pobiera się opłaty.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postępowanie wszczyna się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu 1 miesiąca
od daty złożenia wniosku. Decyzja Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych o umorzeniu postępowania, zawieszeniu, skierowaniu na leczenie
odwykowe, skierowaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim lub inna
następuje według standardowej procedury postępowania komisji, a jej termin
uzależniony jest od terminarza posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:

Referat Oświaty i Kultury
17-100 Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika 1
tel. 85 731 81 40, e-mail: mkrpa@wp.pl

Wniosek należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski lub za
pośrednictwem Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski lub przesłać pocztą na
adres:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaskiego, ul. Kopernika 1
(z dopiskiem na kopercie „Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”)
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Kiedy: Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj:
w poniedziałki od 800 do 1600 / wtorek-piątek od 730do 1530
TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.
UWAGI:

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego odbywa się w następujących etapach:

1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym
wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy. Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe,
należy wypełnić wniosek i złożyć go w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Wniosek może złożyć dowolna osoba lub instytucja (np. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy, kurator),
która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego,
demoralizacji nieletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej
spokój i porządek publiczny.
2. Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o
konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się
leczeniu odwykowemu.
3. Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne
czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania,
osoba taka kierowana jest na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczniczego (art. 25 ustawy);
4. Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym (art. 26 ust. 3
ustawy), do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą
zgłaszającą do komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą
uzależnioną od alkoholu, o ile do takiej rozmowy doszło, dokumenty pochodzące z
wywiadu środowiskowego, inne informacje w sprawie, takie jak np. informacje od
policji. Jeżeli osoba uzależniona nie stawiła się na rozmowę w terminie wskazanym
przez komisję, ani też na badanie przez biegłych do wniosku dołącza się informację o
podjętych w tej sprawie czynnościach.
5. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu
zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art. 26 ust.3 ustawy).
Wniosek do pobrania:

Druk wniosku, stanowiący załącznik do niniejszej Karty usługi, można pobrać w Referacie
Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/druki/
Opracowała: E.Borawska
Sprawdziła: U.Wiesiełowska
Zatwierdził: E. Jakubowski
Bielsk Podlaski ………………………………
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