
UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście 

Podkowa Leśna na 2018 rok 

 

 

 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna w 2018 roku, stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Realizacja 

ww. zadań prowadzona jest w formie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.  

 W odniesieniu do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

narkomanii niniejsza uchwałą zawiera również program p/działania narkomanii w mieście.  

Program zawiera również działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie.  

 Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie z lat poprzednich. Określa on 

lokalne działania w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację 

szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu oraz związanych ze zjawiskiem 

przemocy. Stanowi on część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta 

Podkowa Leśna na lata 2017-2027, a także opiera się na założeniach wynikających z 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Program jest adresowany do całej 

społeczności mieszkańców miasta Podkowa Leśna, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, do dzieci             

i młodzieży.  

 Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy. 

 Gminny Program na rok 2018 został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi 

zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy. W świetle powyższego podjęcie 

uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w mieście Podkowa Leśna na rok 2018 jest zasadne.  
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