
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych            

w Czastarach obejmuje zasięgiem swojego działania teren 

Gminy Czastary.  

 

Komisja działa w następującym składzie:  

Przewodnicząca- Pani Teresa Żurek 

Wiceprzewodniczący- Pan Piotr Płachta 

Sekretarz – Pani Anna Nielubiak 

Członek Komisji – Pani Małgorzata Bednarek 

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, 

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, 

podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz 

zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. 

Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, 

kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. 

Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu 

odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności: 

 wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Czastary; 

 prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i 

spożywania napojów alkoholowych; 

  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych; 

  wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

 prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, 

które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 

demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają 

spokój lub porządek publiczny; 



 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż od 1 stycznia 

2019 roku co drugi piątek w miesiącu w godz. od 8.30 do 11.30 w Urzędzie Gminy                              

w Czastarach dyżur pełni Terapeuta Uzależnień P. Agnieszka Wnęk. 

tel. do kontaktu 627843112 

 


