
UCHWAŁA NR Xll/75/19 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506,1309,1696 i 1815) oraz art.41 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 październ ika 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 
2277) Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prz6015~ 
S/al\'01111r Dudek 
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Załącznik do Uchwały Nr Xll/75/19 
Rady Gminy Regnów 
z dnia 30 grudnia 2019r. 

GMINNY PROGRAM 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W GMINIE REGNÓW W 2020 ROKU 

I. Podejmowanie działań zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby 
uzależnione 

Zadanie Realizator 

Utrzymywanie i finansowanie działalności Gminnej Komisji Wójt Gminy Regnów 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu 
Konsultacyjnego 

Przyjmowania zgłoszeń o nadużywaniu napojów alkoholowych, Gminna Komisja Rozwiązywania 

przemocy w rodzinie, zakłócaniu porządku publicznego. Problemów Alkoholowych 

Przeprowadzanie rozmów motywujących takie osoby do leczenia 

odwykowego 

Występowanie do Poradni Odwykowej w sprawie wydania opinii o Przewodnicząca 

stopniu uzależn ienia od alkoholu osób kierowanych na badanie Gminnej Komisji 

przez komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej w Przewodnicząca 

sprawie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu osób Gminnej Komisji Rozwiązywania 

uzależnionych w zakładzie lecznictwa odwykowego. Problemów Alkoholowych 

Nadzór nad realizacją należnych kosztów sądowych 

Występowanie do Komendy Powiatowej Policji z wnioskiem o Przewodnicząca Gminnej 

udzielenie informacji na temat dokonanych przestępstw lub Komisji Rozwiązywania 

wykroczeń przez osoby zgłoszone do komisji Problemów Alkoholowych 

Bieżąca analiza zagrożeń dotyczących uzależnień na podstawie Pracownicy socjalni Gminnego 

wywiadów środowiskowych oraz ankiet przeprowadzanych wśród Ośrodka Pomocy Społecznej w 

młodzieży szkolnej Regnowie, psycholog 

li . Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu 

Utrzymywanie stałej współpracy z Poradnią Odwykową w Zespół terapeutów poradni 

Rawie Mazowieckiej w zakresie diagnozowania stopnia 

uzależn ienia i zajęć terapii odwykowej. Dofinansowanie 

pracowników poradni prowadzących zajęcia terapii odwykowej 

Współpraca ze Stowarzyszen iem Abstynenckim "Szansa" w Psycholog-terapeuta 

Rawie Maz. w celu umożliwienia korzystania z programów 
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terapeutycznych przez osoby z terenu gminy Regnów. 

Dofinansowanie psychologa-terapeuty prowadzącego zajęcia 

Przeprowadzanie rozmów socjoterapeutycznych z osobami Członkowie Gminnej Komisji 

uzależnionymi od alkoholu oraz z członkami ich rodzin. Rozwiązywania Problemów 
Kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przy Alkoholowych i psycholog 
kierowaniu wniosku do sądu, przeprowadzanie wywiadów 
środowiskowych, zlecanie wykonania opinii przez biegłych 

Dofinansowanie programów terapeutycznych dla dzieci i Psycholog 
młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz porad 
psychologicznych dla osób, w rodzinach których występują 
problemy uzależnień 

Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom Gminna Komisja 
przemocy domowej, poprzez współpracę z policją, GOPS i Rozwiązywania Problemów 
szkołami Alkoholowych 

Doposażenie pomieszczeń na prowadzenie programów Wójt Gminy Regnów 

terapeutycznych 

Dofinansowanie kosztów dojazdów osób uzależnionych do Wójt Gminy Regnów 

najbliższych placówek służby zdrowia i klubów AA 

Ili. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

Udzielanie porad prawnych osobom uzależnionych od Członkowie Gminnej Komisj i 
alkoholu oraz ich członkom rodzin. Dofinansowanie Rozwiązywania Problemów 
pracownika Pogotowia Rodzinnego biorącego udział w Alkoholowych, 

interwencji i udzielającego porad prawnych pracownik pogotowia 
rodzinnego w Rawie Maz. 

Motywowanie osób uzależnionych do leczenia . Finansowanie Członkowie Gminnej Komisji 
wydawanych opinii psychiatryczno-psychologicznych Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Prowadzenie spotkań i rozmów terapeutycznych dla Psycholog i członkowie 
członków rodzin, w których występują patologie społeczne Gminnej Komisji 
mając na szczególnej uwadze dzieci i młodzież Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Współpraca z Powiatową Komendą Policj i w przypadku Gminnej Komisji 
przemocy w rodzinie, zakłócania porządku publicznego i Rozwiązywania Problemów 
innych wykroczeń spowodowanych nadużywaniem alkoholu Alkoholowych 
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IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

Realizacja programów profilaktycznych z zakresu Psycholog lub osoba z 
alkoholizmu i narkomanii przez przeszkolonych odpowiednim 
terapeutów dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli przygotowaniem 

Pogadanki, przedstawienia, projekcje filmów o tematyce Nauczyciele lokalnych szkół 

uzależnień 

Organizowanie i finansowanie zagospodarowania wolnego Nauczyciele lokalnych szkół 

czasu dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i 

wiosennych. Organizowanie i finansowanie dożywiania 
dzieci i młodzieży biorących udział w tych zajęc iach 

Zorganizowanie szkolenia dla właścicieli sklepów Osoba legitymująca się 
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych uprawnieniami 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z Wyznaczona osoba 
młodzieżą w ramach promocji zdrowego stylu życia. 

Dofinansowanie tych zajęć 

Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach nauki gry Instruktorzy 
w szachy dla dzieci i młodzieży 

Przekazywanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat Nauczyciele miejscowych 
innego modelu spędzania wolnego czasu ,wykl uczającego szkół i psycholog 
alkohol i narkotyki. Uświadamianie o szkod l iwości 

przemocy fizycznej i psychicznej. Nauka właściwych 
postaw wobec koleżanek i kolegów 

Dofinansowanie nauki pływania ,wyjazdów edukacyjnych, Wójt, nauczyciele 

pokazów oraz imprez mających na celu krzewienie miejscowych szkół 

zdrowego stylu życia 
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V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pracownicy socjalni 

zakresie pracy socja lnej i udzielania pomocy prawnej i Gminnego Ośrodka Pomocy 

fi nansowej dla rodzin z problemem alkoholowym Społecznej 

Współdziałanie ze stowarzyszeniem abstynenckim w St owarzyszen ie 

zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób Abstynenckie „Szansa" w 

uzależn ionych od alkoholu Rawie Mazowieckiej 

Współpraca z Pogotowiem Rodzinnym Pogotowie Rodzinne w 
Rawie Mazowieckiej 

VI. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 
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Kontrolowanie prawidłowości prowadzonej sprzedaży i Gminna Komisja 

podawania napojów alkoholowych Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Wnioskowanie o cofnięcie zezwolen ia na sprzedaż Gminna Komisja 

napojów alkoholowych w przypadku naruszenia Rozwiązywania. Problemów 

przepisów ust awy Alkoholowych 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem Gminna Komisja 

przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy z dnia Rozwiązywania Problemów 

26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Alkoholowych w Regnowie 

alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w 
charakterze oskarżyciela publicznego 

VII. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej. 

W chwili obecnej gmina Regnów nie jest w stanie samodzielnie utrzymać centrum 

integracji społecznej. Dotychczas centrum integracji społecznej nie występuje na terenie 

powiatu rawskiego. 

VIII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 
posiedzeniu komisji i pełnien ie dyżuru przysługuj wynagrodzenie wysokości: 
1) dla Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-180,00 

złotych brutto; 



2) dla pozostałych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-
120,00 złotych brutto. 

IX. Środki finansowe na realizację programu 

Przewidywana kwota środków do realizacji zadań wymienionych w planie na rok 2020 wynosi 

27.000,00 złotych. Kwota ta zostanie rozdysponowana na realizację zadań wymienionych w 
programie. 

Przewodniczący ~a~ 

5:/)v~ 
Sławomir Dudek 


