
Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie przyjęcia 
Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2013 rok
 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych  osób  uzależnionych  od  alkoholu  należy  do  zadań  własnych  gmin. 
Realizacja  zadań  prowadzona  jest  w  postaci  gminnego  programu  profilaktyki  i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. 
Ustawodawca  określił  zadania  gminy  w  zakresie  profilaktyki  i  rozwiązywania 
problemów  alkoholowych.  Zadania  te  zostały  ujęte  w  Gminnym  Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 i obejmują w 
szczególności działania w zakresie:
  - zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
    uzależnionych od alkoholu;

   -  udzielania  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy 
psychospołecznej  i  prawnej,  a  w  szczególności  ochrony  przed  przemocą  w 
rodzinie;

  - prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,  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;

- wspomagania  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

- podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w 
art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego.

    Zgodnie z art. 41  ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, Program zawiera 
również  zasady  wynagradzania  członków  gminnej  komisji  rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

Projekt przedmiotowej uchwały nie zakłada finansowania ani dofinansowania 
remontów i inwestycji na terenie istniejących obiektów szkolnych, rekreacyjnych i 
sportowych,  w  tym  również  dofinansowania  budowy  skateparku  i  monitoringu 
miasta.  Zgodnie  z  zaleceniami  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  (pismo z  dnia 19 listopada 2012r., znak ANA\2263\2012), dochody z 
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być przeznaczone 
na  inne  cele  niż  wymienione  w  art.  182   ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i 
przeciwdziałaniu  alkoholizmowi.  Oznacza  to,  że  niezgodne  z  prawem  jest 
przeznaczanie  środków  na  zadania,  które  nie  mają  związku  z  profilaktyką  i 



rozwiązywaniem problemów alkoholowych i są przewidziane do realizacji w ramach 
innych  ustaw  (np.  pomoc  rzeczowa,  monitoring  miasta,  budowa  obiektów 
sportowych czy dofinansowanie statutowych zadań Policji).


