UCHWAŁA NR 111/16/18
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 28 grudnia 2018roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo rządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432) oraz art.41 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26
paździ ern ika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.
z 2018 roku poz. 2137 i 2244) Rada Gminy Regnów uchwala, co nastę p uje:

§ 1.Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.
§ 3 .U chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

c~c,y~cty

't~
D

Zwiększenie dostę pności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

li.

uzależnionych od alkoholu

1.

Utrzymywanie stałej współpracy z Poradnią Odwykową
w Rawie Mazowieckiej w zakresie diagnozowania
stopnia uzależnienia i zajęć terapii odwykowej.
Dofinansowanie pracowników poradni prowadzących

Zespół

terapeutów poradni

zajęcia terapii odwykowej

2.

Współp ra ca

ze Stowarzyszeniem Abstynenckim "Szansa" Psycholog-terapeuta
w Rawie M az. w celu umożl iwi en ia korzystania z
programów terapeutycznych przez osoby z terenu gminy
Regnów. Dofinansowanie psychologa-te rapeuty
p rowadzącego z ajęcia .

Członkowie

3.

Przeprowadzanie rozmów socjoterapeutycznych z
osobami uzależnionymi od alkoholu oraz z członkami
ich rodzin.
Kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej
przy kierowaniu wniosku do sądu ,przeprowadzanie
wywiadów środowiskowych, zlecanie wykonania opinii
przez b iegłych.

4.

Dofinansowanie programów terapeutycznych dla dzieci Psycholog
i młodz ieży z rodzin z problemem alkoholowym.
oraz porad psychologicznych dla osób, w rodzinach
których występują prob lemy uzależnień.

5.

Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom
Gminna Komisja
przemocy domowej, poprzez współpracę z po l icją, GOPS Rozwiązywan i a Problemów
i szkołami.
Alkoholowych

Gminnej Komisji
Rozwiązywan i a Problemów
Alkoholowych, psycholog

6.

Podjęcie dz i ałań zm i erzającyc h

do stworzen ia
międzygminnego Centrum Integracji Społecznej .
W chwili obecnej gmina Regnów nie jest w stanie
samodzielnie utrzymać takiego ośrodka. Dotychczas na
terenie powiatu rawskiego CIS nie wystę puje.

Wójt Gminy Regnów,
Gminna Komisja
Rozwiązywan i a Problemów
Alkoholowych

7.

Doposażen ie pomieszczeń

na prowadzenie programów

Wójt Gminy Regnów

Dofinansowanie kosztów dojazdów osób uza l eżnionych
do najb l iższych placówek służby zdrowia i klubów AA

Wójt Gminy Regnów

terapeutycznych.

8.

8

V.

1.

2.

3.

VI.

1.

2.

3.

VII.

Dofinansowanie nauki pływania ,wyjazdów edukacyjnych,
pokazów oraz imprez mających na celu krzewienie
zdrowego stylu życia.

Wójt, nauczyciele miejscowych
szkół.

W spomaganie dzi ałalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Współpraca

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
zakresie pracy socjalnej i udzielania pomocy prawnej i
finansowej dla rodzin z problemem alkoholowym
Współdziałan i e ze stowarzyszen iem abstynenckim w
zakresie prowadze nia zajęć terapeutycznych dla osób
uza l eżn ionyc h od alkoholu
Współpraca z Pogotowiem Rodzinnym

Pracownicy socjalni Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie Abstynenckie
Szansa" w Rawie
Mazowieckiej
Pogotowie Rodzinne w Rawie
M azowieckiej
11

Prowadzenie przez Gminną Komisję Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych
kontroli przestrzegania warunków sprzedaży ,podawania i spożywania napojów
alkoholowych.

Kontrolowanie prawidłowości prowadzonej
napojów alkoholowych

sp rzedaży

Gminna Komisja
Rozwiązywan ia Problemów
Alkoholowych.
Wnioskowanie o cofnięcie zezwolenia na s przed aż
Gminna Komisja
napojów alkoholowych w przypadku naruszenia przepisów Rozwiązywania Problemów
ustawy
Alkoholowych.
Podejmowanie interwencji w zw i ąz ku z naruszeniem
Gminna Komisja
1
przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy z dnia
Rozwiązywania Problemów
26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Alkoholowych w Regnowie
alkoholizmowi oraz wystę powani e przed sądem w
charakterze oska rżyciela publicznego

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Członkom

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za ud ział w
posiedzeniu komisji i pełnienie dyżu ru przysługuj wynagrodzenie wysokości :
1) dla Przewod niczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych180,00 złotych brutto;
2)dla pozostałych członków Gminnej Komisji Rozwiązywan i a Problemów Alkoholowych120,00 złotych brutto.
VIII.

Środki finansowe na realizację programu

Przewidywana kwota ś rodków do realizacji zadań wymienionych w planie na rok
2019 wynosi 27.000,00 złotych. Kwota t a zostanie rozdysponowana na rea li zację zadań
wymienionych w programie.

