
 

……………………….……………. 
/miejscowość i data/ 

 

Dane osoby składającej wniosek 

 
……………………………….…………………... 
/imię i nazwisko/ 

 
……………………………………….…………………  
/adres zamieszkania/ 

 
…………………………………………………….…… 

/kod pocztowy, poczta/ 

 

 

…………………………………………………….…… 

/nr telefonu do kontaktu/ 

 
……………………………..…………………………… 
stopień pokrewieństwa 

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 

    PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

       W RADOMYŚLU NAD SANEM 

 

 

 

W N I O S E K 

o zobowiązanie do leczenia odwykowego 
 

w sprawie Pana/i: 

1. Imię i nazwisko osoby, której postępowanie ma dotyczyć:  

 

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

 

2. Adres zamieszkania .................................................................................................................. 

 

3. Data i miejsce urodzenia …...................................................................................................... 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk za składanie fałszywych zeznań, 

oświadczam co następuje: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
Wniosek należy uzasadnić, np. w uzasadnieniu można podać: 

 

 od ilu lat osoba zgłaszana nadużywa alkoholu, jak problem ten wygląda w ostatnim czasie 

 czy upija się, czy występują ciągi alkoholowe, ile jest dni przerwy pomiędzy ciągami? 

 jak zachowuje się będąc pod wpływem alkoholu – szczegółowo opisać co robi? 

 jak zachowuje się w miejscach publicznych, np. na ulicy, wśród towarzystwa, itp.? 

 czy znęca się psychicznie lub fizycznie – jeśli tak to opisać w jaki sposób? 

 czy zgłaszany pracuje i czy łoży na utrzymanie rodziny, domu – jeśli nie pracuje to podać czy jest 

emerytem, rencistą, osobą bezrobotną oraz czy podejmuje prace dorywcze? 

 czy zgłaszany w sklepach zaciąga tzw. „kreskę” na alkohol, powodując zadłużanie rodziny? 

 kto zamieszkuje razem ze zgłaszanym, jeśli są to nieletni to podać w jakim wieku? 

 jak uzależnienie zgłaszanego wpływa na funkcjonowanie innych domowników? 

 czy wobec zgłaszanego przeprowadzane były interwencje policji, jeśli tak to kiedy i czym się zakończyły? 

 czy zgłaszany leczył się w przeszłości odwykowo, jeśli tak to w jakim trybie i do kiedy? 

 czy wobec zgłaszanego toczy się lub toczyło się wg wiedzy wnioskodawcy postępowanie sądowe lub na 

policji np. za znęcanie, za jazdę pod wpływem alkoholu – jeśli tak to kiedy i czym się zakończyło? 

 inne informacje w sprawie, które chciałby poddać wnioskodawca. 

 

Podstawę prawną zobowiązania do leczenia odwykowego stanowią art. od 24 do 36 ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.). 
 

W przypadku, gdy uczestnik postępowania wyraża zgodę na podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego 

postępowanie może zostać zawieszone.  

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem na podstawie ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2277 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem 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. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
/Podpis osoby składającej wniosek/ 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem 

z siedzibą w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, e-mail: sekretariat@radomysl.pl. 

2. Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: 

informatyk@radomysl.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych Gminy 

Radomyśl nad Sanem określonych przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy. 

Po spełnieniu tego celu mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, 

przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

a także prawo żądana ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i bez ich 

podania nie będzie możliwa realizacja zadania. 

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.  

 

 

 

 

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

             /data i czytelny podpis osoby zgłaszającej/ 

 

 


