
UCHWAŁA NR XXIV/147/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 10 grudnia 2008 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania            

Problemów  Alkoholowych  na  rok  2009. 

 

 

        Na  podstawie  art. 41  ust. 2 i 5  ustawy  z  dnia  26 października 1982 r. o  wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 
473,  Nr 115 poz. 793 i  Nr 176 poz. 1238) uchwala się, co następuje: 
 

 

        § 1.  Przyjmuje się  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

        § 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta. 

 

        § 3.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
 
                   Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XXIV/147/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 10 grudnia 2008 r.     

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania           

Problemów Alkoholowych na rok 2009. 

 

 

       Zgodnie z art. 41  ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2007 r. Nr. 70, poz. 473 z późn. 

zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych naleŜy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań stosownie do 

art. 4 1 ust. 2 prowadzona jest w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywa-

nia problemów alkoholowych  uchwalany corocznie przez radę gminy.  

 

       Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy 

miasta ChełmŜa na rok 2009 zwany Programem stanowiący załącznik do uchwały okre-

śla  strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód  społecznych  wynikają-

cych z  naduŜywania alkoholu. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w latach 

ubiegłych. Adresowany jest do  wszystkich  grup społecznych w jakikolwiek sposób 

związanych  z problemem alkoholowym. 

       Określa kierunki podejmowanych działań w zakresie profilaktyki i  rozwiązywania 

problemów alkoholowych . 

 Zadania zawarte w  Programie zostały skonsultowane i uzgodnione z Miejską 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

         Program uchwalany jest corocznie i obowiązuje na dany rok kalendarzowy.  

 

 

 

 

 


