
UCHWALA Nr 283/XXVII/2016 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Romiqzywania Problem6w 
Alkoholowych, Pneciwdzialania Pnemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Pnemocy 
w Rodzinie na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 201 6 r., poz. 446 z p6in. zm.), art. 4' ust. 1, ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 
26 paidziernika 1982r. o wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdzialaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z p6in. zrn.), art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,poz. 1390), Rada Miejska 
w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Uchwala siq Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, 
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 201 7 rok 
w bmieniu dqcznika do uchwaly. 

$ 2  

Wykonanie uchwaly powierza siq Bunnistrzowi Miasta i Gminy Serock . 

$ 3  

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia z mocq obowipywania od dnia 1 stycnia 201 7r. 



Uzasadnienie 
do uchwaly w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Romiqzywania Problem6w Alkoholowych, Pneciwdzialania Pnemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Pnemocy w Rodzinie na 2017 rok 

Projekt uchwaly w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Romiqzywania Problembw Alkoholowych, Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2017 rok wynika z obowiqzku uchwalenia tych 
programbw, ktdre zostaly zapisane w 2 ustawach - ustawie z dnia 26 paidziernika 1982r. 
o wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdzialaniu alkoholizmowi w zakresie uchwalania 
rocznego programu profilaktyki i rozwipywania problemdw alkoholowych (art. 4l ust. 1) oraz 
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. 

Zagadnienia odnosqe  siq do profilaktyki i rozwipywania problemdw alkoholowych 
oraz przeciwdzialania przemocy w rodzinie sq SciSle ze sobq powipme, i dlatego zostaly u j~ t e  
we wspblnym programie. 



Zalqcznik do uchwafy Nr 2 8 3 / ' / 2 0 1 6  
Ra& Miejskiej w Serocku 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

GMINNY 

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIqZYWANIA PROBLEM~W 

ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAEANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA 2017 ROK 

Grninny Program Profilaktyki i Rozwipywania Problemow Alkoholowych, 

Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie many dalej 

,,Programem" obejmuje dzialania w zakresie zintegrowanego systemu profilaktycznego, 

interwencyjnego i naprawczego wobec niekorzystnych zj awisk zwipmych z naduiywaniem 

alkoholu oraz przemocq w rodzinie. 

Ustawa o wychowaniu w trzeiwoici i przeciwdzialaniu alkoholizmowi stanowi, ze 

prowadzenie dzialah zwipmych z profilaktykq i rozwiqzywaniem problemow alkoholowych 

naleiy do zadari wlasnych gminy, ich realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych uchwalanego corocznie 

przez radq gminy. Program uwzglqdnia cele operacyjne dotycqce profilaktyki 

i romiqzywania problemow alkoholowych, okreSlone w Narodowym Programie Zdrowia na 

lata 20 16-2020, z uwzglqdnieniem zapewnienia dostqpnoSci zgodnie z koncepcjq 

projektowania uniwersalnego, okreSlonq w art. 2 Konwencji o prawach osob 

niepelnosprawnych, okreSla kierunki podejmowanych dzialari, wskazuje podmioty 

odpowiedzialne za ich realizacjq oraz ir6dla finansowania. Celem Programu jest zapobieganie 

powstawaniu nowych problemow alkoholowych, zmniejszenie rozmiar6w tych ktore aktualnie 

wystqpujq oraz zwiqkszenie zasob6w niezbqdnych do pokonywania jui  istniejqcych 

problemow poprzez tworzenie warunk6w sprzyjajqcych realizacji potrzeb, ktorych 

zaspokajanie motywuje do powstrzymywania siq od spoiywania alkoholu 

(np. ostatnia inicjatywa utworzenia Klubu AktywnoSci Spolecznej); dzialalnoSC wychowawcq 

i informacyjnq; ograniczanie dostqpnoSci alkoholu; leczenie, rehabilitacjq 

i reintegracjq os6b uzaleknionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym nastqpstwom 

nad-ania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdzialanie przemocy w rodzinie. 
























