
PROJEKT

UCHWALA NR ........

RADY MIEJSKTEJ W SOCHOCINIE

z dnia......

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w

Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin

na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym

(Dz.U. z2022r.poz.559zezm), art.41 ust. 1,2i5 ustawy z dnia 26 puildziemika 1982

roku o wychowanitt w trzelwoSci i przeciwdziaNanil alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.

lll9) oruz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziaNaniu

narkomanii (Dz. U. 22020 r. poz. 2050 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Uchwala sig Gminny Program Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych

oruzPrzeciwdzialaniaNarkomanii na2023 rok w brzmieniu zalqcznikado niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

$ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqca Rady

Monika Makowska - Chojnacka



Zalqcznik
do Uchwaly Nr .

Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

Gminny Program Profilaktyki i Rozrvi4zywania Problem6w Alkoholowych

Przeciwdzialania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok

Wprowadzenie

Alkoholizm jest zagroheniem dla prawidlowego rozwoju spoleczefstwa, aprzede wszystkim

dzieciirrlrodzie?y wychowuj4cych sig wrodzinach, wkt6rychwystgpuje problem alkoholowy.

Uzalehnienie od alkoholu jest przyczyrlq niekontrolowanych i agresywnych zachowah oraz

zaniedbair, tym samym alkoholizm w znaczrLym stopniu ostrabia funkcjg wychowawcz4

rodziny. Skutki alkoholizmu w spoteczeristwie to: przemoc w rodzinie, niewydolnoS6

wychowawczo-opiekufcza, ubozenie rcdzin, rozpad wigzi rodzinnych, wzrost agresji

i przestgpc zofici, przyjmowanie negatywnych wzorc6w przez dzieci i mNodziel.

Narkomania stala sig zjawiskiem og6lnoSwiatowym. Powstaje na podNoilu przeobraLei

zachodzqcych we wsp6lczesnym cywilizowanym Swiecie i jest powaznym problemem

spolecznym. Narkotyki uwuZa si? powszechnie za niezwykle grofine substancje

psychoaktywne, kt6rych uzywanie prowadzi do tzaleZnienia, powaZnych negatywnych

konsekwencji zdrowotnych, zaburzenia zdolnoici czlowieka do normalnego funkcjonowania

w zyciu spolecznym (szkola, praca, rodzina itp.). Obecnie z narkotykami eksperymentuj4

ludzie mlodzi i bardzo mlodzi. Przyczynia sig do tego to, iz narkotyki oruz dopalacze

staly sig wrazz nikotynq wiod4cq u2ywk4 w6r6d mtrodego pokolenia.

Bior4c pod uwagg du24 skalg zjawisk oraz zagroheniajakie niesie dla zdrowia i rozwoju

mlodych ludzi naduzywanie alkoholu i uzywanie narkotyk6w, prowadzone sq r62norodne

dzialania profilaktyczne skierowane do okreSlonych grup docelowych: dzieci, rrtodzie?y,

nauczycieli i rodzic6w. DziaNania te zawarte sQ w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii i dotycz1

profilaktyki,leczenia, rehabilitacji i reintegracji spolecznej os6b uzaleZnionych.



Rozdzial l
Postanowienia og6lne

Dokumentem prawnym stanowi4cym podstawg do uchwalenia Programu s4:

Ustawa z dnia 26 paidziemika 1982 rokuowychowaniu wtrze?woSci i przeciwdzialaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r, poz. lll9) oraz Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.). Przy opracowaniu

niniejszego Programu uwzglgdniono zaNohenia wynikaj4ce z Narodowego Programu Zdrowia

na lata 2021-2025 oraz rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych program6w

profilaktykiirozwiqzywania problem6w alkoholowych Paristwowej Agencji Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych.

Rozdzial ll
Cele Programu

Program Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych i PrzeciwdziaNania

Narkomanii jest zapisem dzialah, kt6re bgd4 realizowane w ramach zadah wlasnych gminy

w obszarue profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych oraz problem6w

zwiqzanych z u?ywaniem substancji psychoaktywnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin

w 2023 roku.

Jego nadrzgdnym celem jest tworzenie sp6jnego systemu dzialaf. profilaktycznych

i naprawczych, zmieruaj4cych do zapobiegania powstawaniu nowych problem6w a takhe

zmniejszaniarczmiar6wproblem6w ju2istniej4cych.

Program jest kontynuacj4 zadai realizowanych w latach ubieglych i adresowany do

mieszkaric6w Miasta i Gminy Sochocin.

Rozdzial III

Zwigkszenie dostgpnoSci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b uzale2nionych

od alkoholu

Realizacj a zadania popr zez:

1. StworzeniemieszkaricommozliwoSci dostgpu do plac6wek odwykowych.



2. Finansowanie dzialalnoSci Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dzialaj4cego zgodnie

z ustalonym harmonogramem pracy rv zakresie Swiadczenie konsultacji motywowania do

podjgcia leczerua os6b uzale2nionych oraz pomocy dla czlonk6w rodzin.

3. Wdrazanie procedury kierowania na badania w zakresie leczenia uzalehniefi oraz

monitorowania podj gtego leczenia.

4. Podejmowanie dzialahmotywuj4cych do leczeniaorazdo zachowania abstynencji.

5. Wsp6lpraca z Porudniami Leczenia UzaleLnief, m.in.: ,,SZANSA" w Plorisku oraz

OSrodkiem LeczeniaUzaleiniehw Przasnyszu i Calodobowym Oddzialem Terapii Uzalehnieh

od Alkoholu w Gostyninie.

6. Dofinansowanie dziatalnoSci Swietlicy $rodowiskowej .

Rozdzial IV

Udzielanie rodzinom, w kt6rych wystgpuj4 problemy alkoholowe, pomocy

psychospolecznej i prawnejr B w szczeg6lno5ci ochrony przed przemoc4 w rodzinie

Realizacj a zadania poprzezi

1. Podejmowanie czynno6ci zmierzajqcych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

vzalehnionej od alkoholu obowi4zku poddania sig leczeniu odwykowemu.

2. Kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne.

3. Podjgcie dzialafi zmieruajqcych do stworzenia mozliwo6ci korzystania z pomocy

psychologa os6b uzaleznionych od alkoholuorz czlonk6w ich rodzin.

4. Dofinansowanie Swietlicy Srodowiskowej w zakresie wyposazenia i zakupu material6w

edukacyjnych, profilaktycznych, gier, zabawek niezbgdnych do prowadzenia zajgd oruz

artykul6w spozywczych przeznaczonych na dozywianie.

5. Dofinansowanie prowadzenia zajg| i program6w profilaktycznych dla dzieci z rodzin

z problemem alkoholowym - profilaktykai zajgcia integracyjne.

6. Dofinansowanie oboz6w socjoterapeutycznych dla dzieci pochodz4cych z rodzin

z problemem alkoholowym prowadzonych ptzez uprawnionych terapeut6w zgodnie

z opracowanym programem edukacyjno-wycholvawczym.

7. Inicjowanie i wspieranie przedsigwzigd maj4cych na celu zmiang obyczaj6w w zakresie

sposobu spozywania napoj 6w alkoholowych.

8. Ograniczanie spo?ycia napoj6w alkoholowych oruz zmiany struktury ich spozycia.



Rozdzial V

Prowadzenie profilaktycznej dzialalno5ci informacyjnej i edukaryjnej w zakresie

rorwiqrywania problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii oraz

uzale2nieniom behawioralnym w szczeg6lno5ci dla dzieci i mlodzieiy, w tym

prowadzenie pozalekcyjnych zajg6 sportowychratakLe dzia\afinarzecz dozywiania dzieci

uczestnicz4cych w pozalekryjnych programach opiekur[czo - wychowawcrych

i socj oterapeutycznych

Realizacj a zadania poprzezi

1. Podejmowanie dziatrari w celu zwigkszenia Swiadomo5ci spolecznej w dziedzinie

uzaleflniefi b eh awio ralnych.

2. Oryanizowanie i dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, rrrtodzie?y

i os6b doroslych w szczeg6lnoSci: konkursy, spotkania 6wi4teczne, pikniki, imprezy sportowo-

integracyjne i inne uroczystoSci.

3. Prowadzenie dzialalnoSci informacyjno edukacyjnej, sluz4cej zapobieganiu

i zwalczaniu problem6w zwiqzanych ze spozyciem alkoholu i przemoc4 w rodzinie oraz

dbaniem o zdrowie w czasie pandemii COVID-19.

4. Organizowanie konkurs6w promuj4cych zdrovty styl Zycia beztzaleLnieh.

5. Organizowanie konkurs6w dla dzieci i rrfiodzie?y na temat dbania o zdrowie w czasie

pandemii COVID-I9.

6. Podjgcie dzialaizmierzajqcych do ograniczenia spozycia napoj6w alkoholowych.

7. Wspieranie zajgt sportowych, szkolnych i pozaszkolnych dla dzieci i mlodzie?y

promuj4cych zdrowy, bezpieczny i aktywny styl2ycia.

8. Wsp6ldzialanie z Policj4 na rzecz przeciwdziaNania nietrzeZwoSci kierowc6w

i bezpieczef stwa w miej scach publicznych.

9. Finansowanie :udzialu dzieci i nrtodzie2y szkolnej w v',yjazdach na imprezy kulturalne,

kulturalno-oSwiatowe zuwzglgdnieniem pogadanek na temat przemocy, udzielania pierwszej

pomocy, uzaleZnien od alkoholu, narkotyk6w i tytoniu orazuzalehnierl behawioralnych.

10. Dofinansowanie dzialai maj4cych na celu propagowanie postaw wolnych od uzalehniefr

or az zdrow ego stylu 2y cia wSr6d rrilodzie?y szkolnej .

1 1. Dofinansowanie zajgd terapeutycznych prowadzonych ptzezterapeut6w w plac6wkach

oSwiatowych.

12. Doposuheniu biblioteki w ksi42ki o tematyce profrlaktycznej dla dzieci, rrilodzie|y i os6b

doroslych.



13. DoposuZenie boisk sportowych i Swietlic szkolnych na potrzeby prowadzenia program6w

terapevty cznych dla dzieci i m\odzie?y,

14. Czgsciowe dofinansowanie wycieczek, oboz6w i kolonii krajoznawczych dla dzieci

imlodzieay szkolnej, w trakcie kt6rych realizowany jest program profilaktykiuzalehnieh.

15. Propagowanie pozytywnych wzorc6w zachowah przez wspieranie imprez i akcji

bezalkoholowych promuj 4cych wolnoSd od uzalehnieri i przemocy.

16. Podniesienie poziomu wiedzy spoleczeristwa na temat problem6w zwiqzarrych

zuLywaniem Srodk6w psychoaktywnych i moZliwo6ciach zapobieganiu temu zjawisku p oprzez

min: zaklp literatury i ulotek informacyjnych na temat przeciwdzialanta narkomanii

i rozpropagowanie ich wSr6d spoleczefstwa gminy oraz organizowanie konkurs6w

w szkolach na temat pr zeciw dziaNania narkomanii.

17. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej

w zakresie rorwi1zywania problem6w narkomanii, w szczeg6lno6ci dla dzieci i rrrtodzie?y

p opr zez udzial w sp ektaklach i koncertach pro fi 1 akty czny ch.

Rozdzial VI

Wspomaganie dzialalno5ci instytucji, stowarryszefi i os6b firycznych slu24cej

r oz,n iqrywaniu p ro blem6w alkoholowych

Realizacj a zadania poprzezi

1. Wspieranie dziaNalnoSci stowarzyszeh realizuj4cych dziaNania z ustawy o wychowaniu

w trzelwofici i przeciwdzialaniu alkoholizmowi poprzez zawieranie um6w narealizacjg zadafi.

2. Wspomaganie dzialari instytucji, organizaoli pozaru1dowych i os6b ftzycznych sluz4cych

rczwiqzywaniu problem6w uzale hnieh.

3. Wsp6lpraca z Sqdem w sprawie kierowania na obowi4zkowe leczenie odwykowe,

ko ordynacj a z kur atorami s4dowymi i spolec znymi.

4. Wsp6lpraca z Miejsko Gminnym O6rodkiem Pomocy Spolecznej, Zespolem

Interdyscyplinarnym i Policj4 w celu pomocy osobom uzalehnionym i wsp6luzaleZnionym.

5. Finansowanie zadafi publicznych z zakresu profilaktyki i przeciwdzialania uzaleZnieniom,

zleconym organizacjom pozaruqdowym na podstawie Ustawy o dzialalnoSci po2ytku

publicznego i wolontariacie.

6. Wsp6lpraca z orgalizacjami poZytku publicznego w zakresie dofinansowania organizacji

wypoczynku dzieci.



7. Wspieranie dzialalnoSci w zakresie trzelwofici i przeciwdziaNania alkoholizmowi

podejmowanych przez Ko5ci6l Katolicki, organizacje spoleczne, kluby sportowe i zatJady

pracy oraz spolecznofil lokaln4.

Rozdzial VII

Podejmowanie interwencji w rwiqzku z naruszeniem przepis6w okreslonych w art. 131

i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzetwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz

wystgpowanie przed sqdem w charakterze oskar2yciela publicznego

Realizacj a zadania p oprzez:

1. Podejmowanie interwencji w zwiqzka z naruszerriem przepis6w dotycz4cych sprzedrty

napoj6w alkoholowych osobom nieletnim, nie trzelvtym, pod zastaw lub na kredyt oraz

promocji i reklamy napoj6w alkoholowych.

2. Wsp6lpraca z Policj4 w celu egzekwowania przesfizegania zasad obrotu napojami

alkoholowymi oraz zakazupicia alkoholu w miejscach publicznych.

3. Wydawanie opinii o zgodno6ci lokalizacji punkt6w sprzeduly napoj6w alkoholowych

zgodnie z uchwalq Rady Miej skiej.

4. Prowadzenie kontroli przez Miejsko Gminn4 Komisjg Rozwi4zywania Problem6w

Alkoholowych w zakresieprzestrzeganiazasadi warunk6w korzystania zzezwoleinasprzedrt

napoj6w alkoholowych.

Rozdzial VIII

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centr6w

integracji spolecznej

Realizacj a zadania p opr zez:

1. Nawi4zywanie trwalej wsp6lpracy z Miejsko - Gminnym OSrodkiem Pomocy Spolecznej

w zakresie udzielania przeztg instytucjg pomocy spolecznej osobom uzaleZnionym i rodzinom

os6b uzaleznionych, dotknigtych ub6stwem i wykluczeniem spolecznym oruzirrtegtowanie ze

Srodowiskiem lokalnym tych os6b z wykorzystaniem pracy socjalnej.

2.UmoLliwienie osobom po odbyciu terapii odwykowej podjgcie pracy.



Rozdzial IX

Instytucj a zobowiqzania do leczenia odwykowego

Zadania Miejsko Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych w ramach

dziaNafiwynikaj4cych z instytucji prawnej zobowiqzania do leczenia:

1. Przyjgcie zgloszenia o przypadku wyst4pienie naduZywania alkoholu z jednoczesnym

wyst4pieniem przeslanek z art. 24 ustawy o wychowanht w trzelwoSci i przeciwdzialanil

alkoholizmowi.

2. Zaproszenie na rozmowg osoby, co do kt6rej wptynglo zgloszenie i pouczenie jej

o koniecznoSci zaprzestania dzialai wymienionych w art. 24 ustawy o wychowaniu

w trzelwofici i przeciwdziaNaniu alkoholizmowi i poddaniu sig leczeniu odwykowemu.

3. Zloaenie wniosku do S4du Rejonowego o wszczgcie postepowania zobowi1zuj4cego do

podj gcia leczenia odwykowe go.

Rozdzial X

Kompetencje czlonk6w Miejsko Gminnej Komisji Rozrvi4zywania Problem6w

Alkoholowych

1. Przygotowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w

AlkoholowychorazPrzeciwdziaNaniaNarkomanii.

2. Ini cj owan ie dzialafi w zakre sie rcalizacji zadai zaw arty ch w Pro gramie.

3. Popularyzowanie idei trzeZwoSci.

4. Rozpatrywanie pism wplywaj4cych do Urzgdu Miasta i Gminy Sochocin dotycz4cych

uzaleznien i pro fi I aktyki.

5. Wsp6trpraca z instytucjami i organizacjami dzialajqcymi w sferze profilaktyki.

6. Prowadzenie rozm6w motywacyjnych z osobami wnioskowanymi o zastosowanie leczenia

odwykowego.

7. Podejmowanie czynnoSci zmierzajqcych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

uzaleanionej od alkoholu obowi4zku poddania sig leczeniu w zaldadzie lecznictwa

odwykowego.

8. Opiniowanie wydawania zezwolef na sprzeduz, napoj6w alkoholowych pod wzglgdem

zgodnoSci lokalizacji punktu sprzeda?y z uchwalami Rady Miejskiej.



9. Kontrola przestrzegania zasad i warunk6w korzystania z zezwolei na sprzeda? napoj6w

alkoholowych.

10. Czlonkowie Miejsko Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych

systematycznie podnosz4 kwalifikacj e poprzez udziaN w szkoleniach, seminariach,

konferencjach itp.

1 1 . Miej sko Gminna Komisj a odbywa posiedzeni a zgodnie z harmonogramem, nie rzadziej ni?

razw miesi4cu.

Rozdziatr XI

Zasady wynagradzania czlonk6w Miejsko Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problem6w

Alkoholowych

1. Czlonek Komisji zaudzial w posiedzenitt oraz upowazniony czlonek Zespolu ds. kontroli

punkt6w sprzedrty i podawania napoj6w alkoholowych Miejsko Gminnej Komisji

Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych za przeprowadzenie kontroli w co najmniej

4 punktach sprzeduly i podawania napoj6w alkoholowych na podstawie jednego upowa2nienia

otrzymuje kuzdorazowo wynagrodzenie w kwocie 400'z/^.

2. Przewodnicz4cy Komisji za nadz6r, koordynacjg i uczestnictwo w pracach Komisji

otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 800 zl miesigcznie.

3. Przewodnicz1cy Komisji mohe wchodzi6 w sklad Zespolu ds. kontroli punkt6w sprzeda|y

i podawania napoj6w alkoholowych.

4. Za udzial w pracy Zespolu ds. kontroli punkt6w sprzedairy i podawania napoj6w

alkoholowych Przewodniczqcemtr Komisji przysluguje wynagrodzenie jak pozostalym

czlonkom Zespolu.

5. Czlonkom Miejsko Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych

przysluguje zwrotkoszt6wpodt6ly napodstawie delegacji stuzbowej wedlug zasadustalonych

dla pracownik6w Urzgdu Miasta i Gminy.

6. Wyplata wynagrodzeri, o kt6rych mowa w pkt 1, pkt 2 i pkt 5 nastgpuje po przedloZeniu

Burmistrzowi Miasta i Gminy przez Przewodniczqcego Komisji lub Sekretarza Komisji list

obecnoSci czlonk6w Komisji na posiedzeniach, list obecnoSci czlonk6w Zespolu ds. kontroli

punkt6w sprzeduzy oraz iwrych dokument6w potwierdzajqcych wykonanie zadania przez

czlonk6w Komisji.



Rozdzial XII

Realizatorzy Programu

1. Realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w

Alkoholowych oruzPrzeciwdziaNaniaNarkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na2023 r. sq:

- Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin,

- Miejsko Gminna Komisja Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych w Sochocinie,

-Urz4dMiasta i Gminy Sochocin,

- Miejsko - Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Sochocinie,

- Miejsko - Gminny OSrodek Kultury w Sochocinie,

- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie,

- Publiczny Zesp6\ Szk6l i Przedszkoli Samorz4dowych w Sochocinie,

- Szkola Podstawowa w Kolozgbiu,

- Szkolq Podstawowa w Smardzewie,

oraz Komenda Powiatowa Policji w Plorisku, S4d Rejonowy w Plorisku, Kuratorzy, OSrodki

Terapii Uzalehnieh, sluhba zdrowia, organizacje spoleczne, stowarzyszenia, kluby sportowe,

KoSci6l katolicki i zal<lady pracy oruziwte podmioty kt6rym bgdq zlecane zadartia - okreSleni

j ako,,Wsp 6lrealizatorzy " .

Rozdzial XIII
2r 6dla i zasady finansowania Pro gramu

2r6dlem finansowania zadah programu s4 Srodki finansowe pochodzqce z oplat za

korzystanie z zezwolefi na sprzedul napoj6w alkoholowych oraz wplywy przekazane przez

Naczelnika I Urzgdu Skarbowego w Bydgoszczy, stanowi4ce oplaty zakorzystanie zzezwoleh

na hurtowy obr6t napojami alkoholowymi, pochodz4cychze sprzedu?y napoj6w alkoholowych

w opakowaniach jednostkowych o iloSci nominalnej napoju nieprzekraczajqcej 300 ml.

Rozdzial XIV

Przewidywane efekty realizacji Programu

1. Podnoszenie Swiadomo6ci mieszkaric6w Miasta i Gminy Sochocin na temat uzalehnief.

od alkoholu, narkotyk6w i innych substancji psychoaktyumych oraz uzaleanieh

behawioralnych, atakhe przemocy w rodzinie.



2. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rczwiqzywania problem6w wymienionych w pkt 1.

Rozdzial XV

Monitoring i ewaluacja realizacji Programu

1. Monitoring bgdzie polegal na zbieruniu danych dotyczqcych zrealizowanych zadah

Gminnego Programu Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz PrueciwdziaNania

Narkomanii od podmiot6w zaangahowanych w jego rcalizacjE przez Przewodniczqcq

i czlonk6w MGKRPA w celu dokonania oceny, czy Program osi4ga zalohone cele.

2. Przedmiotem ewaluacji bgdzie skutecznoS6 podejmowanych dziaNaf. gl6wnie w oparciu

o analizEwlw zadah

Rozdzial XVI

Postanowienia koficowe

Miejsko Gminna Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych w Sochocinie sklada

sprawozdanie ze swojej dzialalnoSci i rcalizacji zadafi Gminnego Programu Rozwi4zywania

Problem6w Alkoholowych oruzPrueciwdzialania Narkomanii Burmistrzowi Miasta i Gminy

Sochocin i Radzie Miejskiej w Sochocinie.



UZASADNIENIE
do projektu UCHWALY Nr .............
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

Z dnia ....o............

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problemdw

Alkoholowych oraiz Przeciwdzialania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin

na2023 rok

Zgodniez art. 18 ust.2pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990rokuo samorzQdzie gminnym

(Dz. U. 22022 r. poz.559 ze zm.), art.41 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 26 puhdziemika 1982

roku o wychowaniu w trzeZwoSci i przeciwdziaNanbt alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r.

poz. lll9) oraz art. 10 ust. I i ust.2 ustawy zdnia29lipca 2005 roku o przeciwdziahaniu

narkomanii (Dz.U.22020 r. poz.2050 ze zm.) Rada Miejska uchwala Program Profilaktyki

i Rozwi 4zywania Probl em6w Alkoho I owy ch oruz P rzeciw dzialania Narko mani i.

Program jest podstawowym dokumentem okreSlaj4cym zakres i formg rcalizacji dzialafr

pro fi laktyc zny ch w zakre s i e pr zeciw dzialarrta alkoholizmowi i narkomanii.

Program j est kontynua cjq dzialafi zainicj owanych w latach poprzednich.

Jego nadrzgdnym celem jest tworzenie sp6jnego systemu dziaNafi profilaktycznych

i naprawczych, zmierzqqcych do zmniej szania rozmiar6w problem6w, kt6re aktualnie

wystgpuj 4 oraz zapobiegania powstawaniu nowych problem6w.

W zwi4zku zpovtyhszym uzasadnieniem przedLJadamprojekt uchwaly w sprawie uchwalenia

Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych i Przeciwdzialania

Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok.
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