
UCHWAŁA NR XLVI/338/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 26 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwalę  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) i art.10 
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. z 2018 r. poz. 1030) uchwala się 
co następuje.

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XLI/299/2018 Rady Miejskiej  w Świebodzicach z dnia  31 stycznia 
2018 r. w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2018, pkt 4 otrzymuje 
brzmienie:

"4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii.

Zadania do realizacji:
4.1. Współpraca z instytucjami i jednostkami samorządowymi Gminy realizującymi poszczególne 

elementy programu, w szczególności wdrażające pozalekcyjne zajęcia sportowe i kulturalne dla dzieci 
i młodzieży z terenu miasta, poprzez dofinansowanie organizowanych zajęć.

4.2. Zakup sprzętu sportowo-terapeutycznego na tereny rekreacyjne, celem zminimalizowania 
negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowania przemocy, jako alternatywa 
i promowanie zdrowego stylu życia dla mieszkańców.

4.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi programyo charakterze 
profesjonalnym związane z profilaktyką alkoholową i przemocą w rodzinie, w szczególności 
wspieranie finansowe i merytoryczne Klubu Abstynenta w Świebodzicach.

4.4. W ramach współpracy z Komisariatem Policji w Świebodzicach zakup osprzętu rowerowego 
celem zwiększenia stanu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zapobieganie spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych niedostępnych dla radiowozów policyjnych, w szczególności: ścieżek 
rowerowych, terenów rekreacyjnych oraz osiedli mieszkaniowych.

Ocena skuteczności zadań: monitorowanie i kontrola zleconych do realizacji zadań, liczba osób 
uczestniczących w spotkaniach".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016 poz.487 z późn. zm.), nastąpiła konieczność
dokonania zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2018. Wskazać bowiem należy,
że nowe brzmienie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości zaostrza katalog miejsc
publicznych, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
W tej sytuacji zaistniała potrzeba doposażenia Komisariatu Policji w Świebodzicach
w osprzęt rowerowy dla funkcjonariuszy celem zapobiegania spożywania alkoholu
w miejscach publicznych niedostępnych dla radiowozów policyjnych.
W zadaniu 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii dopisuje się pkt 4.4 o treści: w ramach
współpracy z Komisariatem Policji w Świebodzicach zakup osprzętu rowerowego celem
zwiększenia stanu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zapobieganie spożywania alkoholu w
miejscach publicznych niedostępnych dla radiowozów policyjnych, w szczególności: ścieżek
rowerowych, terenów rekreacyjnych oraz osiedli mieszkaniowych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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