
                                                                                                                                                 
Uchwała Nr …../…../ 2015

Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia ……………….. 2015 r.

 w sprawie:   przyjęcia     do     realizacji   Gminnego  Programu    Profilaktyki
                      i  Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych  oraz Gminnego 
                      Programu  Przeciwdziałania   Narkomanii   na   terenie    Gminy           
                      Starachowice na 2016 rok. 
                
             Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (j.t.  Dz.U.  z  2015  r.  poz.  1515),  art.41 ust.1  i  ust.2  ustawy  z  dnia
26 października  1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1286 ) oraz  art.10 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii  (j.t.  Dz.U. z 2012 r.,  poz.124 z późn.zm.),  Rada Miejska
uchwala,  co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji:
1. Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na

terenie Gminy Starachowice na 2016 r.,  stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na
2016 r., stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ramowy  Plan  Finansowania  zadań  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.,  stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    
                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                        w Starachowicach
                                                                                                    
                                                                                       Włodzimierz Orkisz

                                                                                 



 
U Z A S A D N I E N I E

          Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi  (j.t.  Dz.U.  z  2015  r.  poz.1286  )  oraz  ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.
o  przeciwdziałaniu  narkomanii  (j.t.  Dz.U.  z  2012  r.,  poz.  124  z  późn.  zm.),  nakładają
na  gminy  obowiązek  tworzenia  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów  alkoholowych  oraz  gminnego  programu  przeciwdziałania  narkomanii,  które
stanowią podstawę wszelkich działań podejmowanych na terenie gminy  w tym zakresie.
Przedmiotowe  akty  prawne  stanowią,  iż  profilaktyka,  przeciwdziałanie  alkoholizmowi
i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 182 pkt 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadania planowane do realizacji w ramach Programów
finansowane będą ze środków pochodzących z opłat za wydane w gminie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
W większości  zadania  te  stanowią   kontynuację  przedsięwzięć  w  obszarze  profilaktyki
zainicjowanych na terenie Starachowic w latach poprzednich.
        Gminne Programy określają strategiczne cele, zadania, sposoby ich realizacji, źródła
finansowania  oraz  realizatorów.  Opierają  się  na  założeniach  przyjętych  w  Krajowym
Programie  Przeciwdziałania  Narkomanii,  Narodowym  Programie  Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  wytycznych  Państwowej  Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


