
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2009 rok” 
 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473; 
zm. Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2009 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009r. 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do kompetencji rady gminy naleŜy coroczne 
uchwalanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

  
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok” jest propozycją zadań do realizacji  
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zjawisku przemocy w rodzinie na terenie 
Szczecina, oraz podziału środków planowanych na finansowanie tych zadań. 

  
Prezentowany program obejmuje następujące zadania:  

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu, 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności 
dla dzieci i młodzieŜy, 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 
131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem  
w charakterze oskarŜyciela publicznego, 

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej. 
 
Wykonawcami programu będą następujące podmioty:  

1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, 
2. Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, 
3. jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, 
4. organizacje pozarządowe i poŜytku publicznego spełniające definicję art. 3 ust.2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
 
 

Na sfinansowanie w/w programu planuje się w 2009 roku środki w wysokości: 
6 504 800,- zł zapisane w budŜecie Miasta w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 851 
54 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, które stanowią część z dochodów z tytułu zezwoleń 
na detaliczną sprzedaŜ alkoholu oraz dotacji pozyskanych z innych gmin.  
Pozostała część dochodów z tytułu wydawania zezwoleń przeznaczona jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami na realizację gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii.   

 
 
 


