Uzasadnienie
do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2017 rok.
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
umożliwia realizację zarówno działań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu gminnym.
Ustawodawca wskazał zarówno zadania, jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i środki na realizację tych zadań oraz
podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.
W art.41 określa się, że „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych należy do zadań własnych gminy”.
W szczególności zadania te obejmują:
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3) Prowadzenie 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.
4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
Według art. 4¹ ust. 2 cytowanej ustawy, realizacja ww. zadań prowadzona jest w formie gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę
gminy.
Program jest kontynuacją realizowanych zadań, określa lokalne propozycje działań w zakresie zadań
własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania
alkoholu, środków psychoaktywnych oraz związanych ze zjawiskiem przemocy. Program jest adresowany
do całej społeczności mieszkańców Gminy Stawiski, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych
od alkoholu, osób współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, do dzieci i młodzieży, a także do osób
zajmujących się rozwiązywaniem problemów.
Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok. Zgodnie z art. 18² ust. 1
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą jedynie na realizację gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie
mogą być przeznaczone na inne cele.
W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia przedmiotowego programu jest zasadne.

