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UCHWAŁA  NR ..................................... 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia .............. grudnia 2014 roku 
 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na 2015 rok 

 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. 2012r., poz. 1356 ze zm.) Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego uchwala, co następuje: 
 

 

§1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

 

§3.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miasta. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  

od 1 stycznia 2015 roku. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
      

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. 2012r., poz. 1356 ze zm.) 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy  
do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu, 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychologicznej 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. 

 Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii 
rozwiązywania problemów społecznych. Program ten uchwalany jest corocznie przez 
Radę Miasta. 

   
 
                                                                            
 
 

 

 

 


