
UCHWAŁA NR XX/121/20 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 15 grudnia 2020 roku 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

Rozwiązywania 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 41 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 
października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
2020 r., poz. 2021) Rada Gminy Regnów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala s ię Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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GMINNY PROGRAM 

Załącznik do Uchwały Nr XX/121/20 
Rady Gminy Regnów 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W GMINIE REGNÓW W 2021 ROKU 

I. Cel programu 

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
zmniejszenie rozmiarów szkód i ich dotkliwości u osób uzależnionych od alkoholu oraz ich 
rodzin, w szczególności młodzieży a także podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości 
lokalnej społeczności w zakresie problematyki alkoholowej. Celem programu jest również 

zapobieganie powstawania nowych zjawisk alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów już 
istniejących negatywnych zjawisk związanych ze spożyciem alkoholu. 

Cel ten będzie realizowany poprzez: 
1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie gminy Regnów oraz 

potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu; 
2. Kreowanie lokalnej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych, służącej 

zmnieJszeniu aktualnych i zapobieganiu nowym problemom związanych z 
uzależnieniami, w szczególności wśród dzieci i młodzieży; 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez wprowadzanie do szkół programów 
profilaktycznych; 

4. Kontrola rynku napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków 
korzystania oraz prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych; 

5. Stworzenie ciekawych możliwości spędzan ia wolnego czasu przez młodzież, 

wykorzystanie programów, zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym i innym; 
6. Współpraca i współdziałanie z placówkami służby zdrowia w zakresie pomocy dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych; 

7. Zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie tych, 
które aktualnie występują na terenie gminy. 

Planowana kwota dochodu na realizacje wszystkich zadań wynosi 27 500 zł. 

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

1. Utrzymywanie finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 
2. Przyjmowania zgłoszeń o nadużywaniu napojów alkoholowych, przemocy w rodzinie, 

zakłócan iu porządku publicznego. Przeprowadzanie rozmów alkoholowych, przemocy 
w rodzinie, zakłócaniu porządku publicznego. Przeprowadzanie rozmów 
motywujących takie osoby do leczenia odwykowego. 

3. Występowanie do Poradni Odwykowej w sprawie wydania opinii o stopniu 
uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badanie przez komisję. 



4. Składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej w sprawie 

orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu osób uzależnionych w zakładzie 
lecznictwa odwykowego. Nadzór nad realizacją należnych kosztów sądowych. 

5. Występowanie do Komendy Powiatowej Policji z wnioskiem o udzielenie informacji 

na temat dokonanych przestępstw lub wykroczeń przez osoby zgłoszone do komisji. 
6. Bieżąca analiza zagrożeń dotyczących uzależnień na podstawie wywiadów 

środowiskowych oraz ankiet przeprowadzanych wśród młodzieży szkolnej. 

Odpowiedzialny: Wójt Gminy Regnów, Przewodnicząca GKRPA 
Osoby realizujące: Członkowie GKRPA 
Termin realizacji zadań : cały rok 

Ili. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 
uzależnionych od alkoholu. 

rehabilitacyjnej dla osób 

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

2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Abstynenckim "Szansa" w Rawie Maz. w celu 
umożliwienia korzystania z programów terapeutycznych przez osoby z terenu gminy 

Regnów. Dofinansowanie psychologa-terapeuty prowadzącego zajęcia. 
3. Przeprowadzanie rozmów socjoterapeutycznych z osobami uzależnionymi od 

alkoholu oraz z członkami ich rodzin. Kompleksowe opracowanie dokumentacj i 
wymaganej przy kierowaniu wniosku do sądu, przeprowadzanie wywiadów 
środowiskowych, zlecanie wykonania opinii przez biegłych. 

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

5. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy domowej, poprzez 
współpracę z policją, GOPS i szkołami. 

6. Doposażenie pomieszczeń na prowadzenie programów terapeutycznych. 
7. Dofinansowanie kosztów dojazdów osób uzależnionych do najbliższych placówek 

służby zdrowia i klubów AA. 

Odpowiedzialny: Wójt Gminy Regnów, Przewodniczący GKRPA 
Osoby uczestniczące w realizacji: członkowie GKRPA, GOPS, Dyrektor Szkoły, psycholog 
Termin realizacji zadań : cały rok 

IV. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

1. Udzielanie porad prawnych osobom uzależnionych od alkoholu oraz ich członkom 
rodzin. Dofinansowanie pracownika Pogotowia Rodzinnego biorącego udział w 
interwencji i udzielającego porad prawnych. 

2. Motywowanie osób uzależn ionych do leczenia. Finansowanie wydawanych opinii 
psych i at rycz no-psychologicznych 

3. Prowadzenie spotkań i rozmów terapeutycznych dla członków rodzin, w których 
występują patologie społeczne mając na szczególnej uwadze dzieci i młodzież . 
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4. Współpraca z Powiatową Komendą Policji w przypadku przemocy w rodzinie, 

zakłócania porządku publicznego i innych wykroczeń spowodowanych nadużywaniem 
alkoholu. 

5. Utworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Odpowiedzialny: Przewodn iczący GKRPA 
Osoby uczestniczące w realizacji : członkowie GKRPA, GOPS, Dyrektor Szkoty 
Termin realizacji : cały rok 

V. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie poza lekcyjnych zajęć sportowych, a także 
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

1. Promowanie w środowisku młodzieży, dzieci i rodziców zasad wychowania w 
trzeźwości . 

2. Organizowanie imprez plenerowych w celu promowania zdrowego trybu życia we 
współdziała niu z ludowymi klubami sportowymi z terenu gminy Regnów, 
stowarzyszeniami z terenu gminy. 

3. Przeprowadzenie prelekcji o t ematyce przeciwdziałaniu alkoholizmowi w placówce 
oświaty prowadzonej przez Gminę Regnów. 

4. Współfinansowan ie zakupu sprzętu, artykułów papiern iczych, edukacyjnych, 
potrzebnych do realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem wolnego czasu w 
szkołach dla dzieci i młodzieży z rodzin , w których występują problemy alkoholowe. 

5. Promowanie zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży poprzez finansowanie wakacji, 
ferii zimowych, nauki pływan ia i innych wyjazdów dzieci szkolnych. 

6. Finansowanie programu rozrywkowego z elementami profilaktyki, zakup paczek ze 
słodyczam i dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

7. Udział w ogólnopolskich akcjach edukacyjnych rekomendowanych przez Państwową 
Agencje Rozwiązywan ia Problemów Alkoholowych, poprzez zakup pakietów z 
materiałami informacyjno-edukacyjnymi oraz słodyczy, napojów, drobnych nagród. 

8. Współfinansowanie organizacji masowych imprez sportowych typu: Bieg 
Niepodległości. 

Odpow iedzialny: Przewodnicy GKRPA 
Osoby uczestniczące: Dyrektor Szkoły, GKRPA, GOPS 
Termin realizacji: cały rok 

VI. W spomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

1. Współdziałan ie ze Stowarzyszeniem Abst ynenckim „Szansa" w Rawie Mazowieckiej w 
zakresie prowadzenia zajęć t erapeutycznych dla osób uzależn ionych od alkoholu. 

2. Współpraca z Pogotowiem Rodzinnym w Raw ie Mazowieckiej służąca rozwiazywaniu 
problemów alkoholowych (wymiana informacj i, konsu ltacje). 

3. Współpraca z Policją w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie, leczenie osób 
nadużywających alkoholu (wymiana informacj i, konsultacje). 

Odpowiedzialny: Przewodnicy i Sekretarz GKRPA 
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VII. Podejmowanie inwentaryzacji w związku naruszeniem przepisów określonych w 
art. 131 i 151 ustawy oraz występowanie przez sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego 

1. Kontrola sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. 
2. Podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu osobom 

nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy 
napojów alkoholowych. 

3. Organizowanie pomocy prawnej, w przypadku konieczności wystąpienia przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego, w sprawach związanych z nie 
przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

Odpowiedzialny: Przewodniczący GKRPA. 

VIII. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie 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. 

IX. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 
posiedzeniu komisji przysługuje wynagrodzenie wysokości: 
1) dla Przewodniczącego Gminnej Komisj i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -180,00 
złotych brutto , 

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

2. Członkom Gminnej Komisj i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługują 

należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową na zasadach określonych w 
rozporządzeniu dotyczącym zasad ustalania oraz wysokość należności przysługujących 

pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju z zastrzeżeniem, iż podróżą 
służbową jest wykonywanie zadań przez członków Komisji określonych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, poza 
miejscowością Regnów. 

XII. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
Alkoholowych 

Rozwiazywania Problemów 

Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych składa 
Wójtowi i Radzie Gminie sprawozdanie z realizacji programu do 31 stycznia każdego roku za 
rok poprzedni. 

Przewodniczący Rady 
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