
UCHWALA NRXXV/137I05
RADY GMINY RECNÓW
z dnia 01 grudnia 2005roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Ronri4zywania
Problemów Alkoholowych na 2006 rok

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.159l,22002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 po2.558,
Nr 113, po2.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214,po2.1806,22003r. Nr 80, poz.7l7, Nr
162, poz.I568, z 2004r. Nr 102, poz.155 i Nr 116, poz.l203 , Nr 167, poz. 1759 z
2005 roku i Nr 172, poz. l44l) oraz art.4' ust.2 i 5 ustawy z dnia26 paídziemika
1982 roku o *Tchowaniu w trzeZwoéci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.IJ. z
2002r Nr 147 poz.l23, Nr 167 poz. 1372 ,z 2003r.Nr 80 po2.719, i Nr 122, poz.l143,
z 2004r. Nr 29, po2.257, Nr 99, poz.l00l i Nr 152, poz.l597, Nr 273, poz. 2703 , z
2005 roku Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 11 10, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485)
Rada Gminy Regnów uchwala, co nastppuje:

$ l Uchwala siq Gminny Program Profilaktyki i Rozwi4zywania Problemów
Alkoholowych na 2006 rok, stanowi4cy zal4cznik do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Wójtowi Gminy.

$ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.



Zalqcznik do Uchwaly
Nr XXv/l37/05
Rady Gminy Regnów
z dnia 01 erudnia 2005r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKT r ROZWL{ZYWANTA PROBLEMÓW ALKOTTOLOWYCH

W GMINIE REGNOW W 2006 ROKU

I. Podejmowanie dzialaú zmierzaj4cych do podjgcia leczenia odwykowego przez
osoby uzale¿nione

Lp. Tadanie Realizator Termin
realizacii

Koszt

I Utrzymywanie i finansowanie dzialalnoéci
Cminnej Kom isj i Rozwi4zywania
Problemów Alkoholowych oraz Punktu
Konsultacyjnego.

Wójt Gminy
Regnów

caly rok
8.300,00

2. Przeprowadzanie rozmów motywuj4cych
osoby naduZywaj4ce alkoholu do leczenia
odwykowego.

Gminna Komisja
Rozw. P¡oblemów
Alkoholowych

caly rok

3 . WystEpowanie do Poradni Odwykowej w
spraüe wydania opinii o slopniu
uzaleZnienia od alkoholu osób
kierowanych na bada¡ie przez komisjg

Przewodnicz4ca
Gminnej Komisji
Rozwi4zywania
Problemów
Alkoholowych

caly rok

A Wystppowanie do Komendy Powiatowej
Policji z wnioskiem o udzielerue
informacji na temat dokonanych
przestppstw lub wykroczeñ przez osoby
zgloszone do komisji

Przewodnicz4ca
Gminnej Komisji
Rozwi4zywania
Problemów
Alkoholowych

caly rok

5 . Skladanie wniosków do S4du Rejonowego
w sprawie orzeczenia obowi4zku poddania
siE leczeniu osób uzaleZnionych w
zakladzie lecznictwa odwykowe go.

Przewodnicz4ca
Gminnej Komisji
Rozwi4z¡zvania
Problemów
Alkoholowych

caly rok



II . Zwipkszenie dostppnoéci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleinionych od alkoholu i narkotyków.

III. Udzielanie rodzinom, w których wyst€pujA problemy alkoholizmu i narkomanii,
pomocy psychospolecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocq w rodzinie .

IV. Prowadzenie prolilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej i edukacyjnej a w
szczególnoSci dla mlodzieiv.

Utrzymywanie stalej wspólpracy z
Poradni4 odu ykow4 . Dofinansowanie
pracowników poradni prowadz4cych
zajEcia terapii odwykowej

Zespól terapeutów
poradni caly rok 500,00

2. Wspólpraca ze Stowarzyszeniem
Abstynenckim "Szansa" w Rawie Maz. w
celu umoZliwienia korzysfania z
plogramów terapeutycznyoh przez osoby z
lerenu gminy Re gnów. Dofi nansowanre
psychologa{erapeuty prowadz4cego
zajgcia.

Psycholog-
terapeuta

caly rok 200,00

3 . Przeprowadzanie rozmów
socjoterapeutycznych z osobami
uzale2nionymi od alkoholu i narkotyków
oraz. z czlotlkami ich rodzin.
Dofi nansowanie pracy psychologa.

Czlonkowie
Gminnej Komisji
Rozrv.Probl.AIkoh.
i psycholog

caly rok 500,00

4. Dofinansowanie kolonii z programem
terapeutycznvm dla dzieci I mlodziely z
rodz,in z problemem alkoholowym

Instytucje
zajmr,rj4ce sig
profesjonalnie
organizacj4 kolonii

Okres
wakacj i

4.700,00

I Udzielanie porad prawnych osobom
uzaleZnionych od alkoholu lub narkotyków
oraz ich czlonkom rodzin. Dofinansowanie
pracownika Pogotowia Rodzinnego
bior4cego udzial w interwencjr r
udzielaj 4ce go porad prawnych.

Czlonkowie
Gminnej Komisji
Rozw. Probl. Alkoh.
Pracownik Pogot.
Rodzinnego w
Rawie Maz.

caly rok
L500,00

2. Dofinansowanie szkoleír i kursów dla
czlonkó\ ' Gminnej Komisji i dla nauczycieli
dotyczqcych przeciwdzialania agresj i w
rodzinie i w szkole

Wyspecj alizowane
jednostki
szkoleniowe

caly rok 300,00

Realizacj a programów profilaktycznych z
zakresu alkoholizmu i narkoma nii nrzez
przeszkolonych tcrapeutów przy udnale
dzieci, mlodzieZ,y i rodziców

Psycholog lub osoba
z odpowiednim
przygotowanlem

caly rok 1000,00

2. Pogadanki, projekcje fihnów o tematyce
uzale2nieú.

Nauczyciele
lokalnych szkói caly rok

3 . Zorganizor,vanie szkolenia dla wlaicicieli
sklepów prowadz4cy ch sprzedaZ napojów
alkoholowych

Osoba legitymuj4ca
sig uprawnieniami

kwiecieír
2005 r.

400,00

4.
Prowadzenie pozalekcyjnych zajEó
spofowych z rnlodzieZ4w ramach
prgmocji zdrowego stylu 2ycra

Wyznaczona osoba caly rok
szkolny

2000,00



1 Wspólpraoa z Gminnym Oérodkiem Pomocy
Spolecznej w zakresie pracy socjalnej i
udzielania pomocy prawnej i finansowej dla
rodzin z problemem alkoholowym

Pracownicy socjalni
GOPS

caly rok

2. Wspóldzialanie ze stowarzyszeniem
abstynenckim w zakresie prowadzenia zajeó
terapeutycznych dla osób uzaleZnionych od
alkoholu

Stowarzyszenie
Abstynenckie
,,Szansa" w Rawie
Mazowieckiei

caly rok

3 . Wspólpraca z Pogotowiem Rodzinnym Pogotowie
Rodzinne w Rawie
Mazowieckiej

caly rok

V, Prowadzenie wspólpracy z instytucjami i stowarryszeniami slu24cymi rozwi4zywaniu
problemów alkoholowych.

VI. Prowadzenie przez Gminn4 Komisjp Rozwiqzywania Problemów Alkoholowych
kontroli przestrzegania warunków sprzedaáy ,podawania i spo2ywania napojów

alkoholowvch.

VIL Zasady wynagradzania czlonków Gminnej Komisji Rozwi4zywania problemów
Alkoholowych

Czlonkom Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problemów Alkoholowych za tdzial w
posiedzeniu komisji i pelnienie dyZuru w Punkcie Konsultacyjnym, przysluguje dieta w
rlysokoSci:

1/ dla Przewodniczqcego Gminnej Komisji Rozwiqz)'wania P¡oblemów Alkoholowych
- 120.00 zlotych

2/ dIa pozosfalych czlonków Gminnej Komisji RozwiEz)"wania Problemów
Alkoholowych - 70,00 zlotych.

I
Kontrolowanie prawidlowoéci prowadzonej
sprzedaZy napoj ów alkoholowych

Gminna Komisja
Rozw.Problemów
Alkoholowych.

caly rok

2. Wnioskowanie o cofniEcie zez:wolenia na
sprzedaZ napojów alkoholowych w przypadku
naruszenia przepisów ustawy

Gminna Komisja
Rozw. Problemów
Alkoholowych.

caly rok

3 . Podejrnowanie interwencji w zwi4zktt z
naruszenicm przepisów okreélonych w art. I J I

i 15 ustauy z dnia26.I0.l982 o wychowaniu
w trze2r.r  oic i  iprzeciwdzialaniu
alkoholizmowi oraz wystQpowanie przed
s4dem w charakterze oskarZyciela publicznego

Gminna Komisja
Rozwi4zywania
Problemów
Alkoholowych w
Regnowie

caly rok


