
UCHWALA NR XXVIII/167 /17 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2018 i 2019 w Gminie Regnów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 10 ust. 1,2, i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783, 60, 1458 i 2439) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 i 2019 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

$;f;'c7k. 
Kazimierz Tlraczyk 



Załącznik do Uchwały Nr XXVIIl/ 167/ 17 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 
2018 i 2019 

Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

I. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem 

Lp. Formy realizacji Realizator 
I. Utrzymywanie stałej współpracy z placówkami lecznictwa Gminna Komisja Rozwiązywania 

odwykowego. Problemów Alkoholowych 
2. Porady informacyjne i terapeutyczne dla osób uzależnionych Psycholog,pracownicy socjalni 

i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym w Regnowie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i członkowie Gminnej 
komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Regnowie 

3. Prowadzenie akcji informacyjnych na temat placówek, Gminna Komisja Rozwiązywania 
których można uzyskać psychologiczną i medyczną Problemów Alkoholowych 
w zakresie leczenia uzależnienia od narkotyków 

4. Przeprowadzenie diagnozy stanu problemów związanych ze Pracownicy GOPS, pedagog szkolny, 
zjawiskiem narkomanii psycholog 

Il. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 
i prawnej 

Lp. Formy realizacji Realizator 
I. Udostępnianie osobom potrzebującym możliwości Pracownicy GOPS w Regnowie, 

korzystania z konsultacji, pomocy psychologicznej , Psycholog, terapeuta ds. uzależnień 
socjalnej , prawnej dostosowanej do zdiagnozowanego 
problemu. 

2. Przeprowadzanie rozmów z osobami uzależnionymi Gminna Komisja Rozwiązywania 
mającymi na celu nakłonienie ich do podjęcia leczenia Problemów Alkoholowych, psycholog 
odwykowego 

,.., 
Prowadzenie działalności edukacyjnej służącej zmniejszeniu Gminna Komisja Rozwiązywania .). 

skali zjawiska przemocy w rodzinach z problemem Problemów Alkoholowych, psycholog 
alkoholowym i narkotykowym. 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 
w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo

wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

Lp. Formy realizacji Realizator 
I. Organizowanie warsztatów, wyjazdów o charakterze Nauczyciele miejscowych szkół , 

profilaktycznym dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy członkowie GKRPA 
styl życia 

2. Organizowanie i finansowanie zajęć sportowych dla dzieci Nauczyciele miej scowych szkół, 

i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji . członkowie GKRPA 
Zakup posiłków dla uczestników zajęć sportowych. 



3. Realizacja programów profilaktycznych , warsztatów dla Gminna Komisja Rozwiązywania 
młodzieży , rodziców i osób zajmujących się młodzieżą Problemów Alkoholowych, psycholog, 

trener 

4. Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego stylu Nauczyciele miejscowych szkół, 

życia poprzez przygotowywanie uczestnictwo członkowie GKRPA 
w tematycznych konkursach, wystawach i zawodach. 

IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 
rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

Lo. Formy realizacji Realizator 
I. Wspomaganie działań klubu „Szansa" w Rawie trener, psycholog 

Mazowieckiej prowadzącego zajęcia profilaktyczne dla osób 
dotkniętych uzależnieniami . 

2. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i materiałów do GminnaKomisja Rozwiązywania 
prowadzenia zajęć promujących zdrowy styl życia Problemów Alkoholowych 

3. Promowanie organizacji pozarządowych prowadzących Gminna Komisja Rozwiązywania 
terapię i lecznictwo odwykowe poprzez prowadzenie akcji Problemów Alkoholowych 
informacyjnej miejscowego społeczeństwa o możliwościach 
uzyskania pomocy w tych organizacjach . 

V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

Lp. 
I. 

2. 

3. 

Formy realizacji Realizator 
Udzielanie pomocy materialnej osobom uzależnionym i ich Pracownicy socjalni Gminnego 
rodzinom dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem Ośrodka Pomocy Społecznej 
społecznym w Regnowie 
Pomoc w wychodzeniu z bezdomności poprzez realizację Pracownicy socjalni Gmi1mego 
programu Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Regnowie 

Inna pomoc świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej Pracownicy socjalni Gminnego 
w zależności od indywidualnych potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Regnowie 

Gmina Regnów nie posiada Centrum Integracji Społecznej, dlatego praca socjalna z osobami 
uzależnionymi opiera się na prowadzeniu odpowiednich programów profilaktycznych. Środki _,, 
finansowe w wysokości 1000,00 złotych , na realizację gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii ,zapewnione są w budżecie gminy Regnów na rok 2018. Na realizację powyższego 
programu w roku 2019 przewidziano rówmez kwotę 1000,00 złotych. W uzasadnionych 
przypadkach kwota ta może ulec zwiększeniu. 

Przewodniczący Rady 

~~cv4 
Kazimierz 2fkaczyk 


