
       UCHWAŁA NR XL/285/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

       z dnia 30 marca 2022 r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin                                 

na 2022 rok 

  

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),  art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy  z  dnia  26  października   1982  

roku o wychowaniu  w trzeźwości   i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2021 r.  poz. 

1119) oraz  art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.)  Rada Miejska uchwala, co następuje: 

  

§ 1. Uchwala  się Gminny Program  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2022 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.   

  

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin. 

  

§3. Tracą moc: uchwała Nr XXXVI/267/2021  Rady Miejskiej w  Sochocinie z dnia                        

16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok oraz uchwała Nr XXXVI/268/2021  

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

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na lata 2022 – 2024. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                            

     

 

      

 

 

 

 



       Załącznik 

do Uchwały Nr XL/285/2022 

        Rady Miejskiej w  Sochocinie 

             z dnia 30 marca 2022 r. 

  

  

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok 

 

 

        Wprowadzenie 

 

Alkoholizm jest zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa, a przede wszystkim 

dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy. 

Uzależnienie od alkoholu jest przyczyną niekontrolowanych i agresywnych zachowań oraz 

zaniedbań, tym samym alkoholizm w znacznym stopniu osłabia funkcję wychowawczą 

rodziny. Skutki alkoholizmu w społeczeństwie  to: przemoc w rodzinie, niewydolność 

wychowawczo-opiekuńcza, ubożenie rodzin, rozpad więzi rodzinnych, wzrost agresji                                    

i przestępczości, przyjmowanie negatywnych wzorców przez dzieci i młodzież. 

Narkomania stała się zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń 

zachodzących we współczesnym cywilizowanym  świecie i jest poważnym problemem 

społecznym. Narkotyki uważa się powszechnie za niezwykle groźne substancje 

psychoaktywne, których używanie prowadzi do uzależnienia, poważnych negatywnych 

konsekwencji zdrowotnych, zaburzenia zdolności człowieka do normalnego funkcjonowania 

w życiu społecznym (szkoła, praca, rodzina itp.). Obecnie z narkotykami eksperymentują     

ludzie młodzi i bardzo młodzi. Przyczynia się do tego to, iż narkotyki oraz dopalacze                

stały się wraz z nikotyną wiodącą używką wśród młodego pokolenia.                            

Biorąc pod uwagę dużą skalę zjawisk oraz zagrożenia jakie niesie dla zdrowia i rozwoju 

młodych ludzi nadużywanie alkoholu i używanie narkotyków,  prowadzone są różnorodne 

działania profilaktyczne skierowane do określonych grup docelowych: dzieci, młodzieży,  

nauczycieli i rodziców. Działania te zawarte są w Gminnym Programie Profilaktyki                                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i dotyczą 

profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych.  

  



Rozdział 1 

   Postanowienia ogólne 

 

Dokumentem prawnym stanowiącym podstawę do uchwalenia Programu są:                       

Ustawa  z  dnia  26  października   1982  roku o wychowaniu  w trzeźwości   i  przeciwdziałaniu 

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

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

niniejszego Programu uwzględniono założenia wynikające z Narodowego Programu Zdrowia 

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

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

Rozdział 1I 

       Cele Programu 

 

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii  jest zapisem działań, które będą realizowane w ramach zadań własnych gminy                 

w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin                      

w 2022 roku. 

Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych                                          

i naprawczych, zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów a także 

zmniejszania rozmiarów problemów już istniejących. 

Program jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych i adresowany do 

mieszkańców Miasta i Gminy Sochocin.   

 

Rozdział III 

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu 

 Realizacja zadania poprzez: 

1.   Stworzenie mieszkańcom możliwości  dostępu  do  placówek  odwykowych. 



2. Finansowanie działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działającego zgodnie                           

z ustalonym harmonogramem pracy w zakresie świadczenie konsultacji motywowania do 

podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz pomocy dla członków rodzin.   

3. Wdrażanie  procedury kierowania na badania w zakresie leczenia uzależnień  oraz 

 monitorowania podjętego leczenia. 

4.  Podejmowanie działań motywujących do leczenia oraz do zachowania abstynencji. 

5.  Współpraca z Poradniami Leczenia Uzależnień  m.in.:  „SZANSA” w Płońsku oraz 

Ośrodkiem  Leczenia Uzależnień w Przasnyszu i Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnień 

od Alkoholu w  Gostyninie. 

6.  Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej. 

 

Rozdział IV 

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie 

Realizacja zadania poprzez: 

1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

 uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

2.   Kierowanie na badania  psychologiczne i psychiatryczne. 

3. Podjęcie działań zmierzających do stworzenia możliwości  korzystania z pomocy 

psychologa  osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. 

4.  Dofinansowanie świetlicy środowiskowej w zakresie wyposażenia i zakupu materiałów 

edukacyjnych, profilaktycznych, gier, zabawek niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz 

artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie. 

5. Dofinansowanie prowadzenia zajęć i programów profilaktycznych dla dzieci z rodzin                    

z problemem alkoholowym – profilaktyka i zajęcia integracyjne. 

6. Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci pochodzących z rodzin                                  

z problemem alkoholowym prowadzonych przez uprawnionych terapeutów zgodnie                           

z opracowanym programem edukacyjno-wychowawczym.      

7.  Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie 

sposobu spożywania  napojów alkoholowych. 

8.  Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia. 

 

 



Rozdział V 

 

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                  

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach  opiekuńczo - wychowawczych                                      

i socjoterapeutycznych  

Realizacja zadania poprzez: 

1.  Podejmowanie działań  w celu zwiększenia  świadomości społecznej w dziedzinie 

uzależnień behawioralnych. 

2. Organizowanie i dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży      

i osób dorosłych w szczególności: konkursy, spotkania świąteczne, pikniki, imprezy sportowo-

integracyjne i inne uroczystości. 

3. Prowadzenie działalności  informacyjno – edukacyjnej,  służącej  zapobieganiu                                

i zwalczaniu problemów związanych ze spożyciem alkoholu i przemocą w rodzinie oraz 

dbaniem o zdrowie w czasie pandemii COVID-19.     

4.   Organizowanie konkursów promujących zdrowy styl życia bez uzależnień. 

5.  Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży na temat dbania o zdrowie w czasie 

pandemii COVID-19.         

6.   Podjęcie działań zmierzających do ograniczenia  spożycia napojów alkoholowych.                  

7. Wspieranie zajęć sportowych, szkolnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży 

promujących zdrowy, bezpieczny i aktywny styl życia.      

8. Współdziałanie z Policją na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców                                              

i bezpieczeństwa w miejscach publicznych.                                                                                                           

9. Finansowanie  udziału dzieci i młodzieży szkolnej w wyjazdach na  imprezy kulturalne, 

kulturalno-oświatowe z uwzględnieniem pogadanek na temat przemocy, udzielania pierwszej 

pomocy, uzależnień od alkoholu, narkotyków i tytoniu oraz uzależnień behawioralnych. 

10. Dofinansowanie działań mających na celu propagowanie postaw wolnych od uzależnień 

oraz zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej. 

11. Dofinansowanie  zajęć   terapeutycznych prowadzonych przez terapeutów w  placówkach 

oświatowych. 

12. Doposażeniu biblioteki w książki o tematyce profilaktycznej dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych. 



13.  Doposażenie boisk sportowych i świetlic szkolnych na  potrzeby prowadzenia programów 

terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. 

14. Częściowe dofinansowanie wycieczek, obozów i kolonii krajoznawczych dla dzieci                      

i młodzieży szkolnej,  w trakcie których realizowany jest program profilaktyki uzależnień. 

15. Propagowanie pozytywnych wzorców zachowań przez wspieranie imprez i akcji 

 bezalkoholowych  promujących wolność od uzależnień i przemocy. 

16. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych                                           

z używaniem środków psychoaktywnych i możliwościach zapobieganiu temu zjawisku poprzez 

min: zakup literatury i ulotek informacyjnych na temat  przeciwdziałania narkomanii                                    

i rozpropagowanie ich wśród społeczeństwa gminy oraz organizowanie konkursów                                 

w szkołach na temat przeciwdziałania narkomanii. 

17. Przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień na terenie Miasta i Gminy Sochocin.                                  

18. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej         

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

poprzez udział w spektaklach i koncertach profilaktycznych.    

  

 

    Rozdział VI 

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

Realizacja zadania poprzez: 

1. Wspieranie działalności stowarzyszeń realizujących działania z ustawy o wychowaniu                       

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez zawieranie umów na realizację zadań. 

2. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

3. Współpraca z Sądem w sprawie kierowania na obowiązkowe leczenie odwykowe, 

koordynacja z kuratorami sądowymi i społecznymi. 

4. Współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem                                  

Interdyscyplinarnym i Policją w celu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. 

5. Finansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, 

zleconym organizacjom pozarządowym na podstawie Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 



 6. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w zakresie dofinansowania organizacji 

wypoczynku dzieci. 

7. Wspieranie działalności w zakresie trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 

podejmowanych przez Kościół Katolicki, organizacje społeczne, kluby sportowe i zakłady 

pracy oraz  społeczność lokalną. 

 

 

Rozdział VII 

 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131                       

i art.  15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego  

Realizacja zadania poprzez: 

1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących sprzedaży 

napojów alkoholowych osobom nieletnim, nie trzeźwym, pod zastaw lub na kredyt oraz 

promocji i reklamy  napojów alkoholowych. 

2. Współpraca z Policją w celu egzekwowania przestrzegania zasad obrotu napojami 

alkoholowymi oraz zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych. 

3. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

4. Prowadzenie kontroli przez Miejsko Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

 

Rozdział VIII 

 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej 

Realizacja zadania poprzez: 

1. Nawiązywanie trwałej współpracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej                      

w zakresie udzielania  przez tę instytucję pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom 

osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze 

środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej. 

2. Umożliwienie osobom po odbyciu terapii odwykowej podjęcie pracy. 



Rozdział IX 

 

Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego 

 

Zadania Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach 

działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia: 

1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienie nadużywania alkoholu z jednoczesnym 

wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

2. Zaproszenie na rozmowę  osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej                                     

o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy o wychowaniu                                     

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i poddaniu się leczeniu odwykowemu. 

3. Złożenie wniosku do Sądu Rejonowego  o wszczęcie postepowania zobowiązującego do 

podjęcia leczenia odwykowego. 

 

Rozdział X 

 

Kompetencje członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

1. Przygotowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań zawartych w Programie. 

3.  Popularyzowanie idei trzeźwości. 

4. Rozpatrywanie pism wpływających do Urzędu Miasta i Gminy Sochocin dotyczących 

uzależnień i profilaktyki. 

5. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki. 

6.  Prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami wnioskowanymi o zastosowanie leczenia 

odwykowego. 

7. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia  o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

8. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej. 



9. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

10. Członkowie Miejsko Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 

systematycznie podnoszą kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, seminariach, 

konferencjach itp. 

11. Miejsko Gminna Komisja odbywa posiedzenia zgodnie z harmonogramem, nie rzadziej niż 

raz na miesiąc.  

 

 

 

Rozdział XI 

Zasady wynagradzania członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

1.  Członek Komisji za udział w posiedzeniu  oraz upoważniony członek Zespołu ds. kontroli 

punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Miejsko Gminnej Komisji                   

Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych za przeprowadzenie kontroli w co najmniej               

4 punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na podstawie jednego upoważnienia 

otrzymuje  każdorazowo wynagrodzenie w kwocie 400 zł.                                 

2. Przewodniczący Komisji za nadzór, koordynację i uczestnictwo w pracach Komisji 

otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 700 zł miesięcznie.                                      

3.  Przewodniczący Komisji może wchodzić w skład Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży      

i podawania napojów alkoholowych.                                                         

4. Za udział  w pracy Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów                       

alkoholowych Przewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie jak pozostałym              

członkom  Zespołu.                                         

5. Członkom Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przysługuje zwrot kosztów podróży na podstawie delegacji służbowej według zasad ustalonych 

dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy.                          

6. Wypłata wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1, pkt 2 i pkt 5 następuje po przedłożeniu 

Burmistrzowi Miasta i Gminy przez Przewodniczącego Komisji lub Sekretarza Komisji list 

obecności  członków Komisji na posiedzeniach, list obecności członków Zespołu ds. kontroli 

punktów sprzedaży oraz innych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania przez 

członków Komisji. 



Rozdział XII 

    Realizatorzy Programu 

 

1. Realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na 2022 r. są: 

-  Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin, 

- Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie, 

- Urząd Miasta i Gminy Sochocin, 

- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie, 

- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie, 

- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie, 

- Policja, placówki oświatowe, Kościół Katolicki, Sąd, Kuratorzy, Ośrodki Terapii 

Uzależnień, służba zdrowia, organizacje społeczne, stowarzyszenia, kluby sportowe, zakłady 

pracy oraz inne podmioty, którym będą zlecane zadania - określeni jako ,,Współrealizatorzy’’. 

 

Rozdział XIII 

   Źródła i zasady finansowania Programu 

 

Źródłem finansowania  zadań programu są środki finansowe  pochodzące  z  opłat  za 

korzystanie  z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy przekazane przez 

Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, stanowiące opłaty za korzystanie z zezwoleń 

na hurtowy obrót napojami alkoholowymi,  pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych 

w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju  nieprzekraczającej 300 ml. 

 

Rozdział XIV 

              Przewidywane efekty realizacji Programu  

 

1.  Podnoszenie świadomości mieszkańców Miasta i Gminy Sochocin na temat uzależnień od 

alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych,  

a także przemocy w rodzinie.                                                                     

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów wymienionych w pkt 1. 



Rozdział XV 

    Monitoring i ewaluacja realizacji Programu 

 

1. Monitoring będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań 

Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii od podmiotów zaangażowanych w jego realizację przez Przewodniczącą                                       

i członków MGKRPA w celu dokonania oceny, czy Program osiąga założone cele.                                      

2. Przedmiotem ewaluacji będzie skuteczność podejmowanych działań głównie w oparciu                          

o analizę w/w zadań. 

 

 

Rozdział XVI 

Postanowienia końcowe 

 

Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie składa raz 

w roku na piśmie sprawozdanie ze swojej działalności i realizacji zadań Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do Burmistrza 

Miasta i Gminy Sochocin, Rady Miejskiej w Sochocinie, Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

Ministerstwa Zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XL/285/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 30 marca 2022r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin                                 

na 2022 rok 

 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),  art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy  z  dnia  26  października   1982  

roku o wychowaniu  w trzeźwości   i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2021 r.                      

poz. 1119) oraz  art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu 

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

i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.                

Program wytycza główne kierunki działań profilaktycznych oraz działań mających na celu 

rozwiązywanie problemów alkoholowych i pomoc rodzinom osób uzależnionych.                 

Jest kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach poprzednich.                                      

Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych 

i naprawczych, zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów                                  

i zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie występują.  

W związku z powyższym przedkładam uchwałę w sprawie uchwalenia Programu  Profilaktyki 

i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta  

i Gminy Sochocin  na  2022 rok.        

  

       

  


