
PROJEKT

UCHWALA NR ........

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia......

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w

Alkoholowych orLZ Przeciwdzialania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin

na2022 rok

Na podstawie art. l8 ust.2pkt i5 ustawy zdnia 8 marca 1990rokuo samorz4dziegminnym

(Dz. U. 22022r.pol.559 zezm,), art,4r ust. 1,2i5 ustawy z dnia 26 pa2dziernika 1982

roku o wychowaniu w trzeLwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.

1ll9) oraz art. l0 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia29 lipca 2005 roku o przeciwdzialanru

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

$ 1. Uchwala siE Gminny Program Profilaktyki i RozwiqzywaniaProblem6w Alkoholowych

orazPrzeciwdzialaniaNarkomanii na2022 rok w brzmieniu zalqcznika do niniejszej uchwaly.

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

$3. Trac4 moc: uchwala Nr XXXYIl267l202l Rady Miejskiei w Sochocinie z dnia

16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Sochocin na2022 rok oraz uchwala Nr XXXVI126812021

Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu

Przeciwdzialania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin nalata2022 -2024.

$ 4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz1ca Rady

Monika Makowska - Chojnacka



Zala,cznik
do Uchwaly Nr .

Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

Gminny Program Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz

Przeciwdzialania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na2022 rok

Wprowadzenie

Alkoholizm jest zagroheniem dla prawidlowego rozwoju spoleczef,stwa, a przede wszystkim

dzieci r mlodzie?y wychowuj4cych sig w rodzinach, w kt6rych wystgpuje problem alkoholowy.

Uzaleznienie od alkoholu jest przyczyny niekontrolowanych i agresywnych zachowai oraz

zanredbah, tym samym alkoholizm w znacznym stopniu oslabia funkcjE wychowawcz4

rodziny. Skutki alkoholizrnu w spoleczeflstwie to: przemoc w rodzinie, niewydolnoSi

wychowawczo-optekuncza, ubo2enie rodzin, rozpad wigzi rodzinnych, wzrost agresji

i przestgpczoici, przyjmowanie negatywnych wzorc6w przez dzieci i mlodziel.

Narkomania stala sig zjawiskiem og6lnoSwiatowym. Powstaje na podlo2u przeobraaeh

zachodzqcych we wsp6tczesnym cywilizowanym Swiecie i jest powaznym problemem

spolecznyrn. Narkotyki uwala sig powszechnie za niezwykle groLne substancje

psychoaktywne, ktorych u?ywanie prowadzi do uzaleznienia, powaznych negatywnych

konsekwencji zdrowotnych, zaburzenia zdolnoSci czlowieka do normalnego funkcjonowania

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

ludzie mlodzi i bardzo mlodzi. Przyczyma sig do tego to, i2 narkotyki oraz dopalacze

staly sig wraz z nikotyn4 wiod4c4 uZywk4 wSr6d mlodego pokolenia.

Bior4c pod uwagg du24 skalg zjawisk oraz zagro2enia jakie niesie dla zdrowia i rozwoju

mtodych ludzi nadu?ywanie alkoholu i u2ywanie narkotyk6w, prowadzone s4 r6znorodne

dzialanra profilaktyczne skierowane do okreSlonych grup docelowych: dzieci, mlodzieZy,

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

i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomhnii i dotyczq

profilaktyki,leczenia, rehabilitacji i reintegracji spolecznej osob uzaleanionych.



Rozdzial 1

Postanowienia og6lne

Dokumentem prawnym stanowi4cym podstawg do uchwalenia Programu s?:

Ustawa z dnia 26 paldziernrka 1982 rokuowychowaniu wtrzeZwo(ci i przeciwdzialaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) oraz Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

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

niniejszego Programu uwzglgdniono zalohenia wynikajqce z Narodowego Programu Zdrowia

nalata202l-2025 oraz rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych program6w

profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych Paristwowej Agencji Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowvch.

Rozdzial 1I

Cele Programu

Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych i Przeciwdzialania

Narkomanii jest zapisem dzialan, kt6re bgd4 realizowane w ramach zadan wlasnych gminy

w obszarze profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych oraz problem6w

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

w 2022 roku.

Jego nadrzgdnym celem jest tworzenie sp6jnego systemu dziaLah profilaktycznych

i naprawczych, zmierzajqcych do zapobiegania powstawaniu nowych problem6w a takae

zmnrej szania r o zmiar ow pro b lem6 w j uz i stni ej 4cy ch.

Program jest kontynuacj q zadaf realizowanych w latach ubieglych i adresowany do

mieszkaf,c6w Miasta i Gminy Sochocin.

Rozdzial III

Zwigkszenie dostgpnoSci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b uzale2nionych

od alkoholu

Realizacj a zadania poprzez:

1. Stworzenie mieszkaricom mozliwoSci dostgpu do plac6wek odwykowych.



2. Finansowanie dzialalnoSci Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dzialajqcego zgodnie

z ustalonym harmonogramem pracy w zakresie Swiadczenie konsultacji motywowania do

podjqcia leczenia os6b uzaleznionych oraz pomocy dla czlonk6w rodzin.

3. Wdra2anie procedury kierowania na badania w zakresie leczenia uzaleanieh oraz

monitorowania podj gtego leczenia.

4. Podejmowanie dzialaA motywuj4cych do leczenia oraz do zachowania abstynencji.

5. Wspolpraca z Poradniami Leczenia UzaleLnien m.in.: ,,SZANSA" w Ploirsku oraz

OSrodkiem LeczeniaUzaleZniehw Przasnyszu i Calodobowym Oddzialem Terapii lJzaleanieit

od Alkoholu w Gostyninie.

6. Dofinansowanie dzialalnoSci Swietlicy Srodowiskowej.

Rozdzial IV

Udzielanie rodzinom, w kt6rych wystgpuj4 problemy alkoholowe, pomocy

psychospolecznej i prawnej, a w szczeg6lnoSci ochrony przed przemoc4 w rodzinie

Realizacj a zadania poprzez:

1. Podejmowanie czynnoSci zmierzajEcych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

tzaleZnionei od alkoholu obowi4zku poddania sig leczeniu odwykowemu.

2. Kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne.

3. PodjEcie dzialai zmierzajqcych do stworzenia moZliwoSci korzystania z pomocy

psychologa os6b uzale2nionych od alkoholu orazczlonk6w ich rodzin.

4. Dofinansowanie Swietlicy Srodowiskowej w zakresie wyposazenia i zakupu material6w

edukacyinych, profilaktycznych, gier, zabawek niezbgdnych do prowadzenia zajgc oraz

artykul6 w sp o 2y w czy ch pr zeznaczo nych na do2ywi anie.

5. Dofinansowanie prowadzenia zajEc i program6w profilaktycznych dla dzieci z rodzin

z problemem alkoholowym - profilaktyka r zajqcia integracyjne.

6. Dofinansowanie oboz6w socjoterapeutycznych dla dzieci pochodz4cych z rodzin

z problemem alkoholowym prowadzonych przez uprawnionych terapeut6w zgodnie

z opracowanym programem edukacyj no-wychowawczym.

l. Inicjowanie i wspieranie przedsiqwziEd maj4cych na celu zmiang obyczaj6w w zakresie

sposobu spozywania napojow alkoholowych.

8. Ograniczame spo?ycia napojow alkoholowych oraz zmiany struktury ich spo2ycia.



Rozdzial V

Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwi4zywania problem6w alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii oraz

uzaleinieniom behawioralnym w szczeg6lnoSci dla dzieci i mlodzieZy, w tym

prowadzenie pozalekcyjnych zajg(. sportowych, a takhe dzialafi na rzecz do2ywiania dzieci

uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekuriczo - wychowawczych

i socj oterapeufycznych

Realizacj a zadania poprzez:

L Podejmowanie dziatah w celu zwigkszenia SwiadomoSci spolecznej w dziedzinie

uzaleZnien behawi oral nych.

2. Organtzowanie i dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, mlodziezy

i os6b doroslych w szczegolnoSci: konkursy, spotkania Swi4teczne, pikniki, imprezy sportowo-

integracyjne i inne uroczystoSci.

3. Prowadzenie dzialalnoSci informacyjno edukacyjnej, sluaqcej zapobieganiu

i zwalczaniu problemow zwi1zanych ze spoZyciem alkoholu i przemoc4 w rodzinie oraz

dbaniem o zdrowie w czasie pandemii COVID-19.

4. Organizowanie konkurs6w promuj4cych zdrowy styl zycia bezuzalelnieh.

5. Organizowanie konkurs6w dla dzieci t mlodzieZy na temat dbania o zdrowie w czasie

pandemii COVID-19.

6. Podjgcie dzialaA zmierzajqcych do ograniczenia spozycia napoj6w alkoholowych.

7. Wspieranie zajEc sportowych, szkolnych i pozaszkolnych dla dzieci i mlodziely

promuj4cych zdrowy, bezpieczny i aktywny styl Zycia.

8. Wspoldzialanie z Policj4 na rzeoz przeciwdzialama nietrze2woSci kierowc6w

r bezpieczefrstwa w miej scach publ icznych.

9. Finansowanie udzialu dzieci i mlodzie?y szkolnej w wyjazdach na imprezy kulturalne,

kulturalno-oSwiatowe z uwzglgdnieniem pogadanek na temat przemocy, udzielania pierwszej

pomocy, uzaleZmen od alkoholu, narkotyk6w i tytoniu orazuzaleznteh behawioralnych.

10. Dofinansowanie dzialan maj4cych na celu propagowanie postaw wolnych od uzaleLnieh

oraz zdrowego stylu Zycia wSr6d mlodzie?y szkolnei.

1 l. Dofinansowanie zajgi terapeutycznych prowadzonych przez terapeut6w w plac6wkach

oSwiatowych.

12. Doposa2eniu biblioteki w ksi4zki o tematyce profilaktycznej dla dzieci, mlodziely i os6b

doroslych.



13. Doposa2enie boisk sportowych i Swietlic szkolnych na potrzeby prowadzenia program6w

terapeutycznych dla dzieci i mlodzie?y.

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

i mlodzie?y szkolnej, w trakcie ktorych realizowany jest program profilaktyki uzaleZnien.

15. Propagowanie pozytywnych wzorc6w zachowan przez wspieranie imprez i akcji

bezalkoholowych promuj 4cych wolnoS6 od uzaleZniefl i przemocy.

16. Podniesienie poziomu wiedzy spoleczeristwa na temat problem6w zwiqzanych

zu?ywaniem Srodk6w psychoaktywnych i mo2liwoSciach zapobieganiu temu zjawisku poprzez

min: zakup literatury i ulotek informacyjnych na temat przeciwdzialania narkomanii

i rozpropagowanie ich wSr6d spoleczefstwa gminy oraz organizowanie konkurs6w

w szkotrach na temat przeciwdzialania narkomanii.

17 . Przeprowadzenie diagnozy problem6w uzalelnieh na terenie Miasta i Gminy Sochocin.

18. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowe.j

w zakresie rozwiqzywania problem6w narkomanii, w szczegolnoSci dla dzieci i mlodzieLy

p opr zez udzial w spektak I ach i koncertach pro fi I akty czny ch.

Rozdzial VI

Wspomaganie dzialalnoSci instytucji, stowarzyszef i os6b frzycznycb slu24cej

r ozw i4zywaniu problem6w alkoholowych

Re al izacj a zadama p opr zez:

l. Wspieranie dzialalnoSci stowarzyszen realizqqcych dzialania z ustawy o wychowaniu

w trze?woici i przeciwdzialanru alkoholizmowi poprzez zawieranie um6w na realizacjq zadah.

2. Wspomaganie dzialari instytucji, organizacji pozarzEdowych i osob fizycznych stuz4cych

r ozwiqzy waniu problem6w uzale Znieh.

3. Wsp6lpraca z S4dem w sprawie kierowania na obowi4zkowe leczenie odwykowe,

koordynacja z kuratorami s4dowymi i spotrecznymi.

4. Wsp6lpraca z Miejsko Gminnym OSrodkiem Pomocy Spolecznej, Zespolem

Interdyscyplinarnym i Policjq w celu pomocy osobom uzaleznionym i wsp6luzale2nionym.

5. Finansowanie zadan publicznych z zakresu profilaktyki i przeciwdzialanra uzaleznieniom,

zleconym organizacjom pozarz4dowym na podstawie Ustawy o dzialalno6ci pozytku

publicznego i wolontariacie.



6. Wspotpraca z organizacjami pozytku publicznego w zakresie dofinansowania organtzacji

wypoczynku dzieci.

l. Wspieranie dziatalnoSci w zakresie trzeLwo{ci i przeciwdzialania alkoholizmowi

podejmowanych przez KoSci6l Katolicki, organizacje spoleczne, kluby sportowe i zaklady

pracy oraz spolecznoil lokaln4.

Rozdzial VII

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

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

wystgpowanie przed s4dem w charakterze oskar2yciela publicznego

Realizacj a zadania poprzezi

1. Podejmowanie interwencji w zwiqzku z nafiiszeniem przepis6w dotyczqcych sprzedaZy

napojow alkoholowych osobom nieletnim, nie trze?wym, pod zastaw lub na kredyt oraz

promocji i reklamy napojow alkoholowych.

2. Wspolpraca z Policj4 w celu egzekwowania przestrzegania zasad obrotu napojami

alkoholowymi oraz zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych.

3. Wydawanie opinii o zgodnoSci lokalizacji punkt6w sprzeda2y napoj6w alkoholowych

zgodnie z uchwalq Rady Miej skiej .

4. Prowadzenie kontroli przez Miejsko Gminn4 Komisjg Rozwi4zywania Problem6w

Alkoholowych w zakresieprzestrzeganiazasad i warunk6w korzystania zzezwolennasprzedaZ

napoj6w alkoholowych.

Rozdzial VIII

Wspieranie zatrudnienia socjalnego popyzez organizowanie i finansowanie centr6w

integracji spolecznej

Real i zacj a zadania p opt zezi

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

w zakresie udzielania przeztg instytucjE pomocy spolecznej osobom tzaleZnionym i rodzinom

osob uzaleznionych, dotknigtych ub6stwem i wykluczeniem spolecznym orazintegrowanie ze

Srodowiskiem lokalnym tych os6b z wykorzystaniem pracy socjalnej.

2. Umo2liwienie osobom po odbyciu terapii odwykowej podjgcie pracy.



Rozdzial IX

Instytucj a zobowi4zania do leczenia odwykowego

Zadama Miejsko Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych w ramach

dzialan wynikaj4cych z instytucji prawnej zobowiqzania do leczema:

1. Przyjgcie zgloszenia o przypadku wyst4pienie naduzywania alkoholu z jednoczesnym

wyst4pieniem przeslanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trze?woici i przeciwdzialaniu

alkoholizmowi.

2. Zaproszenie na rozmowg osoby, co do ktorej wplyngio zgloszenie i pouczenie jej

o koniecznoSci zaprzestania dziatah wymienionych w arlt. 24 ustawy o wychowaniu

w trzezwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi i poddaniu sig leczeniu odwykowemu.

3. ZloLenre wniosku do S4du Rejonowego o wszczgcie postepowania zobowiqzuj4cego do

podj Ecia leczenia odwykowe go.

Rozdzial X

Kompetencje czlonk6w Miejsko Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problem6w

Alkoholowych

1. Przygotowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w

A I ko h o I o wy ch o r az P r ze ciw dzi al ani a N ark o m an i i .

2. Inicjowanie dzialah w zakresie realizacji zadah zawartych w Programie.

3. Popularyzowanie idei trze2woSci.

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

uzaleZnteh i pro fi laktyki.

5. Wspolpracazinstytucjami i organizaclami dzia\aj4cymi w sferze profilaktyki.

6. Prowadzente rozm6w motywacyjnych z osobami wnioskowanymi o zastosowanie leczenia

odwykowego.

7. Podejmowanie czynnoSci zmierzajqcych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby

uzaleZnionej od alkoholu obowi4zku poddania siq leczeniu w zakladzie lecznictwa

odwykowego.

8. Opiniowanie wydawania zezwolet na sprzeda2 napojow alkoholowych pod wzglgdem

zgodnoSci lokalizacii punktu sprzedaLy z uchwalami Rady Miejskiej.



9. Kontrola przestrzegania zasad i warunk5w korzystania z zezwolef. na sprzedaZ napoj6w

alkoholowych.

10. Czlonkowie Miejsko Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych

systematycznie podnosz4 kwalifikacj e poprzez udziat w szkoleniach, seminariach,

konferencjach itp.

I 1. Miejsko Gminna Komisja odbywa posiedzenia zgodnie z harmonogramem, nie rzadziej nrL

razna miesi4c.

Rozdzial XI

Zasady wynagradzania czlonkriw Miejsko Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problemriw

Alkoholowych

1. Czlonek Komisji zatdzial w posiedzeniu oraz upowaZniony czlonek Zespolu ds. kontroli

punkt6w sprzedaLy i podawania napoj6w alkoholowych Miejsko Gminnej Komisji

Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych za przeprowadzenie kontroli w co najmniej

4 punktach sprzedaZy i podawania napojow alkoholowych na podstawie jednego upowaznienia

otrzymuje kaldorazowo wynagrodzenie w kwocie 400 zL.

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

otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 700 zt miesigcznie.

3. Przewodniczqcy Komisii moZe wchodzi6 w sklad Zespotu ds. kontroli punktow sprzeda|y

i podawania napoj6w alkoholowych.

4. Za udzial w pracy Zespotru ds. kontroli punkt6w sprzedaZy i podawania napoj6w

alkoholowych PrzewodniczEcemu Komisji przysluguje wynagrodzenie jak pozostalym

czlonkom Zespolu.

5. Czlonkom Miejsko Gminnej Komisji Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych

przysluguje zwrot koszt6w podr6zy na podstawie delegacji slu2bowej wedlug zasad ustalonych

dla pracownik6w Urzgdu Miasta i Gminy.

6. Wyplata wynagrodzefr, o kt6rych mowa w pkt l, pkt 2ipkt 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 sprzedaLy oraz innych dokument6w potwierdzaj4cych wykonanie zadania przez

czlonk6w Komisji.



Rozdzial XII

Realizatorzy Programu

1. Realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w

Alkoholowych orazPrzeciwdzialania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na2022 r. sq:

- Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin,

- Miejsko Gminna Komisja Rozwi4zywania Problemow Alkoholowych w Sochocinie,

-Urzqd Miasta i Gminy Sochocin,

- Miejsko - Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Sochocinie,

- Miejsko - Gminny Osrodek Kultury w Sochocinie,

- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie,

- Policja, placowki oSwiatowe, KoSci6l Katolicki, S4d, Kuratorzy, Osrodki Terapii

Uzaleznieh, slulba zdrowia, organizacje spoleczne, stowarzyszenia, kluby sportowe, zaklady

pracy oraz inne podmioty, ktorym bgda, zlecane zadania - okresleni j ako ,, Wsp olreahzatorzy' ' .

Rozdzial XIII
Lr\dla i zasady finansowania Programu

lrodtem finansowania zadah programu s4 Srodki finansowe pochodzqce z optat za

korzystanie z zezwoleh na sprzeda2 napoj6w alkoholowych oraz wptrylvy przekazane przez

Naczelnika I Urzgdu Skarbowego w Bydgo szczy, stanowi4ce oplaty zakorzystanie z zezwoleh

na hurlowy obr6t napojami alkoholowymi, pochodz4cychze sprzeda|y napojow alkoholowych

w opakowaniach jednostkowych o iloSci nominalnej napoju nieprzekraczqqcej 300 ml.

Rozdzial XIV

Przewidywane efekty realizacji Programu

1. Podnoszenie SwiadomoSci mieszkaflc6w Miasta i Gminy Sochocin na temat uzaleanieh od

alkoholu, narkotyk6w i innych substancji psychoaktywnych oraz uzalelnieri behawioralnych,

atakLe przemocy w rodzinie.

2. Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiqzywania problem6w wymienionych w pkt 1.



Rozdzial XV

Monitoring i ewaluacja realizacji Programu

1. Monitoring bgdzie polegal na zbieraniu danych dotyczqcych zrealizowanych zadah

Gminnego Programu Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzial.ania

Narkomanii od podmiot6w zaangahowanych w jego realizacjg przez Przewodniczqcq

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

2. Przedmiotem ewaluacji bgdzie skutecznoSi podejmowanych dziatah gl6wnie w oparciu

o analizE wlw zadah.

Rozdzial XVI

Postanowienia koricowe

Mieisko Gminna Komisja Rozwi4zywania Problemow Alkoholowych w Sochocinie sklada raz

w roku na piSrnie sprawozdanie ze swojej dzialalnoSci i realizacii zadah Gminnego Programu

Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych orazPrzeciwdzialania Narkomanii do Burmistr.za

Miasta i Gniiny Sochocin, Rady Miejskie.i w Sochocinie, Paflstwowe.i Agencji Rozwi4zywania

Problem6w Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdzialania Narkomanii oraz

MinisterstwaZdrowia.



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

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w

Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin

na2022 rok

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dma 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym

(Dz.tJ.22022 r. poz.559 ze zm.), art.4r ust. l,2i 5 ustawy z dnia 26 paldziernika 1982

roku o wychowaniu w trze2woSci i przeciwdzialantu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r.

po2.7119) oraz ar1. 10 ust. I i ust.2 ustawy zdma29 lipca 2005 roku o przeciwdzialanru

narkomanii (Dz, U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) Rada Miejska uchwala Program Profilaktyki

i Rozwi4zywania Probl em6w Alkoho lowy ch oraz Przeciwdzi alama Narkomani i.

Program wytycza gl6wne kierunki dzialah profilaktycznych oraz dzialafr maj4cych na celu

rozwiEzywanie problem6w alkoholowych i pomoc rodzinom os6b uzaleznionych.

Jest kontynuacj4 wielu dzialan zainicjowanych w latach poprzednich.

Jego nadrzgdnym celem jest tworzenie sp6jnego systemu dzialan profilaktycznych

i naprawczych, zmierzajEcych do zapobiegania powstawaniu nowych problem6w

i zmniej szania r ozmiar6w pro b 1em6w, kt6 re aktualnie wystEpuj 4.

W zwi4zku zpowyZszym uzasadnieniem przedkLadam projekt uchwaly w

Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych

Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok.

sprawie uchwalenia

i Przeciwdzialama

Sporz4dzil:

data: /g.6tl 'ze7z'


