P R O J E K T
UCHWAŁA NR ......................
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
Z DNIA .......... STYCZNIA 2006r.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami), art. 4¹ ust 2 ustawy z dnia
26 pa dziernika 1982r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002r., Nr 147, poz.1231, ze zmianami) oraz w zwi zku z art.6 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 180 poz. 1493) o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, uchwala si :
§ 1. Ustala si Gminny Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, w brzmieniu zał cznika do uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ..........................................

Ustawa o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 pa dziernika 1982r. (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.) w art. 1 ust.1 stanowi, i „Organ
administracji rz dowej i jednostek samorz du terytorialnego s obowi zane do podejmowania działa zmierzaj cych do ograniczenia spo ycia napojów alkoholowych oraz zmiany
struktury ich spo ywania, inicjowania i wspierania przedsi wzi maj cych na celu zmian
obyczajów w zakresie sposobu spo ywania tych napojów, działania na rzecz trze wo ci
w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu nast pstw nadu ywania alkoholu, a tak e wspierania działalno ci w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów
pracy”.
Prowadzenie działa zwi zanych z profilaktyk i rozwi zywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzale nionych od alkoholu (zgodnie z art. 4¹
ust.1 tej ustawy) nale y do zada własnych gmin. Realizacja działa w Mie cie i Gminie
Pleszew prowadzona jest zgodnie z art. 4¹ ust. 2 w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwi zywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez rad gminy i obejmuje nast puj ce zadania:
1. Zwi kszenie dost pno ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzale nionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których wyst puj problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególno ci ochrony przed przemoc
w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalno ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi zywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególno ci dla dzieci i młodzie y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj sportowych, a tak e działa na rzecz do ywiania dzieci uczestnicz cych w pozalekcyjnych programach opieku czo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalno ci instytucji, stowarzysze i osób fizycznych, słu cej
rozwi zywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w zwi zku z naruszeniem przepisów okre lonych w art.
13¹ i 15 ustawy oraz wyst powanie przed s dem w charakterze oskar yciela
publicznego.
Natomiast art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. Nr 179 poz. 1486) stanowi, i „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie s realizowane przez organy administracji rz dowej i jednostki samorz du
terytorialnego na zasadach okre lonych w przepisach ...”
Maj c na uwadze powy ej wskazane zadania - przedło enie Radzie Miejskiej niniejszego
projektu uchwały jest konieczne i uzasadnione.

