
UCHWAŁA NR XXX/182/2022  
RADY GMINYREGNÓW 

z dnia 1marca 2022 roku 
 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Regnów na lata 2022 - 2025  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) w związku z art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy  
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1119), oraz z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050)  uchwala, co następuje:  
  
 § 1. Przyjmuje się Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Regnów na lata 2022 - 2025 w 

brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

 § 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/168/21 Rady Gminy Regnów z dnia 30 grudnia 2021 

r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Regnów na rok 2022. 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.   

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady 

 

     Sławomir Dudek  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XXX/182/22 
Rady Gminy Regnów 
z dnia 1 marca 2022 r. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 

Rozdział I 

 Celem głównym programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów 
alkoholowych na terenie Gminy Regnów oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń 
życia rodzinnego powodowanych nadużyciem alkoholu oraz innych substancji 
psychoaktywnych 

1.  Celem programu jest: 

1) rozpatrywanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Regnów oraz potrzeb 
lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu; 

2) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów związanych z używaniem 
alkoholu i substancji psychoaktywnych; 

3) zapobieganiu powstawaniu nowych problemów wynikających uzależnień na terenie 
gminy; 

4) zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami; 

5) kreowanie i propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia. 

2.  Warunkami niezbędnymi do osiągniecia wyżej wymienionych celów są: 

1) zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych; 

2) zapewnienie mieszkańcom gminy w szczególności dzieciom i młodzieży, dostępu do 
programów edukacyjnych i profilaktycznych promujących zdrowy styl życia oraz uczących 
umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i środków psychotropowych; 

3) zmiana zachowań i postaw mieszkańców gminy i instytucji w sytuacjach związanych 
z uzależnieniami; 

4) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwym 
postępowaniem osób nadużywających alkoholu i używających środków psychoaktywnych  
(w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

      Rozdział II 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniom 

1.  Utrzymywanie i finasowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

2.  Przekazywanie informacji na temat placówek, grup terapeutycznych, publicznych 
ośrodków zamkniętych osobom uzależnionym i ich rodzinom. 



3.  Finansowanie konsultacji, porad psychologa i psychiatry, opinii dla potrzeb sądowych 
osób objętych postępowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

4.  Składanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku 
poddania się leczeniu w zakresie odwykowym. 

5.  Udzielenie pomocy osobie uzależnionej podejmującej leczenie odwykowe. 

      Rozdział III 

 Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  i problemy 
narkomanii pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie  

1.  Kontynuowanie współpracy z Poradnią Odwykową oraz Zapobiegania i Zwalczania 
Uzależnień. 

2.  Pomoc psychologa dla dorosłych członków rodzin z problem alkoholowym jak 
i narkomanii. 

3.  Pomoc psychologa dla dzieci z rodzin z problemu uzależnienia. 

4.  Prowadzenie spotkań i rozmów terapeutycznych dla członków rodzin, w których 
występują patologie społeczne mając na szczególnej uwadze dzieci i młodzież. 

5.  Współpraca z przedstawicielami GOPS w Regnowie. 

6.  Współpraca z Policją. 

7.  Podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, nauczycieli. 

8.  Współpraca z pedagogami, psychologami szkolnymi oraz dyrektorem szkoły 
w zakresie zapotrzebowania na działania profilaktyczne w szkole. 

      Rozdział IV 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom 
behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć 
sportowych, a także programów opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych 

1.  Organizowanie i finansowanie na terenie szkoły i innych placówek programów, 
warsztatów, konkursów, prelekcji oraz przedstawień profilaktycznych dotyczących 
problematyki uzależnień. 

2.  Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach o charakterze profilaktycznym 
adresowanych do różnych grup wiekowych. 

3.  Zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych. 

4.  Organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, przeglądów, wydarzeń 
o charakterze prozdrowotnym, rekreacyjno - sportowym. 

5.  Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych. 

6.  Promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez pomoc finansowaniu 
wyjazdów, wycieczek, wakacji, ferii zimowych, nauki pływania. 



Rozdział V 

 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii 

1.  Wspomaganie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez 
instytucje oraz stowarzyszenia działań związanych z profilaktyką, przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie, rehabilitacją osób uzależnionych i współuzależnionych. 

2.  Współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, kuratorami 
sądowymi, szkołą, kościołem i organizacjami pozarządowymi. 

3.  Zbieranie i monitorowanie danych na temat problemów uzależnień na terenie gminy. 

      Rozdział VI 

 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 
w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego 

1.  Podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do sprzedawców napojów 
alkoholowych. 

2.  Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu 
wykrywania naruszeń ustawy. 

3.  Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

4.  Występowanie przed sądem w roli oskarżyciela posiłkowego, w przypadku zaistnienia 
takiej konieczności. 

      Rozdział VII 

 Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej 

 W przypadku utworzenia Centrum Integracji Społecznej (CIS) jako jednostki 
organizacyjnej samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej,  będzie finansowane 
proporcjonalnie do liczby osób uzależnionych od alkoholu, biorących udział w oferowanych 
przez nie zajęciach integracyjnych.  

      Rozdział VIII 

    Sposób realizacji Gminnego Programu  

1.  Realizacja niniejszego Programu nastąpi poprzez: 

1) zlecenie realizacji zadań wybranym podmiotom; 

2) nadzór nad realizacja zlenionych zadań; 

3) tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji 
programu. 

2.  Koordynację działań związanych z realizacja zadań własnych gminy w zakresie 
profilaktyki i rozwiazywania problemów nadużywania alkoholu oraz przeciwdziałania 
narkomani zawartych w niniejszym programie prowadzi Wójt Gminy Regnów. 



      Rozdział IX 

Zasady  wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

1.   Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za udział w jednym posiedzeniu komisji wynosi: 

1) dla Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -
180,00 zł  brutto, 

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

2.  Członkom Gminnej Komisji 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 lata 2022 – 2025, poza 
miejscowością Regnów. 

      Rozdział X 

 Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 Realizacja zadań w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Regnów finansowana 
będzie ze środków pobieranych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowanych jednostkowych 
o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml tzn. „małpek”.    

      Rozdział XI 

Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

1.  Do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni podmioty realizujące Program 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 
zobowiązane są do przedłożenia Wójtowi Gminy informacji na temat prowadzonych działań 
z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii. 

2.   Do 30 czerwca każdego roku Radzie Gminy składane jest przez Wójta Gminy  
sprawozdanie z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii.   

3.  Składanie doraźnych informacji w trakcie roku dla potrzeb Rady Gminy. 

      Rozdział XII 

    Przewidywane efekty realizacji Programu  

1.  Podnoszenie świadomości mieszkańcom Gminy Regnów wobec skutków nadużycia 
napoi alkoholowych. 



2.   Udzielenie profilaktycznej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.  

3.  Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach poprzez modyfikowanie stylu 
życia, wolnego od wszelkich używek szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

4.  Upowszechnienie stylu życia, wolnego od używek wśród dzieci i młodzieży. 

      Rozdział XII 

    Przewidywane efekty realizacji Programu  

 

 1. Podnoszenie świadomości mieszkańcom Gminy Regnów wobec skutków nadużycia 

napoi alkoholowych. 

 2. Udzielenie profilaktycznej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.  

 3. Zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach poprzez modyfikowanie 

stylu życia, wolnego od wszelkich używek szczególnie wśród dzieci i młodzieży.  

 4. Upowszechnienie stylu życia, wolnego od używek wśród dzieci i młodzieży.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



        Uzasadnienie  

Do uchwały 182/22/2022  
RADY GMINYREGNÓW 

z dnia 1 marca 2022 roku  
 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Regnów na lata 2022 - 2025 
 
 W związku z nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, 

która weszła w życie 1 stycznia 2022 roku samorządy gminne są zobowiązane, nie później niż 

do 31 marca 2022 roku przyjąć nowe, wspólne, gminne programy profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Uchwalone przed 1 stycznia 2022 

gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii zachowują moc niedużej niż do 31 marca 2022 r. Nowym elementem gminnych 

programów stają się rozwieź zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom 

behawioralnym. Zostaje nadane nowe brzmienie art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z aktualnym zapisem do zadań własnych 

gminy należy „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 

działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży, w tym prowadzenie poza lekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – 

wychowawczych i socjoterapeutycznych”. Jednocześnie został wydłużony na okres do 4 lat 

czas, na jaki mogą być przyjmowane nowe gminne programy profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Biorąc pod uwagę powyższe 

ustalenia oraz konieczność wdrożenia „Programu ...”zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 


