
……………………………………………………   Świlcza, dnia………………………………….. 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej 

…………………………………………………. 
Adres zamieszkania 

………………………………………………..  
telefon         

      Gminna  Komisja Rozwiązywania 
      Problemów  Alkoholowych w  Świlczy 
 

Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego 
 
 Zwracam się z prośbą o objęcie leczeniem odwykowym  
 
Pana/i………………………………………………………………………………………………………………… 
Imiona rodziców………………………………………………………ur…………………………………….. 
w …………………………………………………………..zam……………………………………………………. 
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       …………………………………………………… 
                     Podpis osoby składającej wniosek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 miejscach publicznych, np. na ulicy, na klatce schodowej, itp.? 

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

 Czy zgłaszany pracuje i czy łoży na utrzymanie rodziny, domu – jeśli nie pracuje to 
podać czy jest rencistą, emerytem, osobą bezrobotną oraz czy podejmuje prace 
dorywcze? 

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

 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 według 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 podać wnioskodawca. 
 
 
Wniosek można złożyć w Biurze Komisji pok.17 I piętro Urzędu Gminy Świlcza lub przesłać 
pocztą na adres:  Urząd Gminy Świlcza 
        36-072  Świlcza 168  

 


