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         …………………………… 
          (Data) 
……………………………………..         

…………………………..………… 

……………………………..………   
(imię, nazwisko i adres osoby  
lub instytucji składającej wniosek ) 

 

                               Gminna Komisja Rozwiązywania  
                     Problemów Alkoholowych  

w Kawęczynie 

 
I cz.  – Dane osobowe 
 

Działając na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021, poz. 1119) 

 
zwracam się z prośbą o skierowanie   ………………………………………………………….  

(imię i nazwisko osoby uzależnionej) 
 
……………….………………………………..   ……………………………………………….…….….… 
      (imię ojca)      (data i miejsce urodzenia) 
  
…..…………………................................ …………………………………………….…...… 
 (adres zamieszkania)    (adres zameldowania) 
 
 
na leczenie odwykowe. 
 
II. cz. – Uzasadnienie  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

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

 
……………………………………………  
(podpis osoby składającej wniosek) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
DO WNIOSKU:   
Wnioskodawcą może być:  

➢ członek rodziny 

➢ osoba wspólnie mieszkająca 

➢ policja 

➢ pracodawca 

➢ kurator 

➢ osoba dotknięta następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną 
(np. sąsiad) 

➢ i inne osoby. 

I część zawiera  dane osobowe osoby kierowanej na leczenie  
II część  krótki opis sytuacji osoby nadużywającej alkohol: 
- jak długo nadużywa napojów alkoholowych 
- za co je nabywa, 
- jaki wpływ na rodzinę ma nadużywanie przez nią alkoholu.(demoralizacja 
małoletnich dzieci, agresywność) 
- czy zakłóca spokój lub porządek publiczny, 
- czy w związku z nadużywaniem alkoholu osoba uchyla się od obowiązku 
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zaspokajania potrzeb rodziny) 
- czy były wobec niej podejmowane interwencje policji itp.). 

  Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu 
przez osobę zgłoszoną (np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień) Wniosek należy 
podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, pokój nr 9 
(tel. 632885919). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
ustala terminy spotkań z członkami Komisji, na które wzywane są osoby 
uzależnione. W zależności od ich stanowiska  Komisja podejmuje stosowną decyzję 
włącznie ze skierowaniem sprawy do Sądu Rejonowego o zastosowanie 
przymusowego leczenia. 
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