
 
UCHWAŁA NR XXXIII/273/06 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 26 października 2006r. 
 
 

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 
Alkoholowych  miasta Chełmży na rok 2007 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i 
Nr 175 poz. 1457 oraz  z 2006 r. Nr 17 poz. 128 ) i  art. 41  ust. 1, 2 i 5  ustawy z dnia  26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 
2002 Nr 147, poz. 1231 i Nr 167 poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 
2004 Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. 
Nr 23 poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179 poz. 1485 )   u c h w a l a   się, 
co następuje: 

 
 
          § 1.  Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na terenie miasta Chełmży na rok 2007, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 
 
          § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 
 

          § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
                 Krzysztof Zduński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
UZASADNIENIE 

 
do projektu uchwały Nr XXXIII/273/06  Rady Miejskiej w sprawie przyję-
cia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
miasta Chełmży na rok 2007. 
 
 
 Zgodnie z art. 41  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 
2002 r. Nr. 147, poz. 1231 z późn. zm. ) prowadzenie działań związanych z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań 
własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gmin-
nego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
uchwalanego corocznie przez radę gminy.  
 

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych miasta Chełmży na rok 2007 zwany Programem stanowiący załącz-
nik do projektu uchwały. Zawarte w Programie zadania oraz sposób ich 
realizacji skierowane są do osób uzależnionych od alkoholu, rodzin, w któ-
rych występuje problem alkoholowy,  dzieci i młodzieży oraz instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych. Nadużywanie alkoholu nie może być więc 
postrzegane jako problem ograniczający się wyłącznie do problemu jed-
nostki, gdyż powoduje konieczność ponoszenia przez społeczeństwo 
ogromnych kosztów ekonomicznych, zwłaszcza w zakresie ochrony zdro-
wia, opieki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Z drugiej strony stwarza 
ogromne niebezpieczeństwo skażenia społecznego i popularyzacji nega-
tywnych wzorców. Stąd też coraz większą rolę w strategii społecznej gmi-
ny winny odgrywać działania profilaktyczne.  
 

 Zadania zawarte w  Programie zostały skonsultowane i uzgod-
nione z  Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 W budżecie miasta na 2007 rok  na realizację Programu zosta-
ły zaplanowane środki w kwocie 179.983 zł. z tytułu opłat za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 85154 ochrona 
zdrowia. 
 Program uchwalany jest co rocznie i obowiązuje na dany rok 
kalendarzowy.  
 
 
 
 
 
 
 


