UCHWAŁA NR XXVIII/183/2005
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA 27 STYCZNIA 2005r.
w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 4¹ ust 2 ustawy z dnia 26
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z
2002r., Nr 147, poz.1231, ze zmianami) uchwala się:
§ 1. Ustala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-lowych na
2005 rok, w brzmieniu załącznika do uchwały
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/102/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego
2004r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVIII/183/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 1 ust.1
stanowi, iż „Organ administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są
obowiązane do podejmowa-nia działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć
mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania
na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw
nadużywania alko- holu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji
społecznych i zakładów pracy”.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu (zgodnie z art. 4¹ ust.1 tej ustawy)
należy do zadań własnych gmin. Realizacja działań w Mieście i Gminie Pleszew prowadzona
jest zgodnie z art. 4¹ ust. 2 w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy i obej-muje następujące
zadania:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie.
3. 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.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego.
Mając na uwadze powyżej wskazane zadania – przedłożenie Radzie Miejskiej niniejszego
projektu uchwały jest konieczne i uzasadnione.

