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Projekt uchwały nr ... / ... / 2019 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia 30 października 2019 r. 

 

 

W sprawie: uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych w Gnieźnie na 2020 r. 

 

   

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia  

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych w Gnieźnie na 2020 r., zwanym dalej Programem w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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Uzasadnienie 

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada  

na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem  

problemów alkoholowych. Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity  

Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona  

w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego  

corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, główny nacisk w programie położony został na działania 

ukierunkowane na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży dotkniętych problemem  

alkoholizmu w rodzinie, ale uwzględniono w nim także wsparcie dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych. 

Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Gnieźnie na 2020 r. powinno przyczynić się do systematycznego ograniczania  

negatywnych skutków nadużywania alkoholu i innych substancji odurzających oraz  

pośrednio przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i łagodzenia  

jej skutków. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: 

 

 

 

Akceptował: 

 

 

 

Radca Prawny: 

 


