UCHWAŁA NR V/92/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni
na 2019 rok
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)), w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.2)),
uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji w 2019 roku zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020 przyjętym Uchwałą Nr XIV/284/15 Rady Miasta
Gdyni z dnia 25 listopada 2015 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska

1) Zmiany:
2) Zmiany:

Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, Dz.U z 2019 r. poz. 2500
Dz.U. z 2019 r. poz. 2244
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Uzasadnienie
Na
podstawie
art. 41 ust. 2 ustawy
z dnia
26 października
1982 r.
o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi corocznym obowiązkiem rady gminy jest uchwalanie gminnego
programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, uwzgledniającego cele operacyjne określone
w Narodowym Programie Zdrowia, a jednocześnie stanowiącego część Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych. Gdyński Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w sposób kompleksowy prezentuje działania wynikające z zadań własnych Gminy wskazanych w wyżej
wymienionej ustawie.
W 2015 r. przeprowadzono wyczerpującą diagnozę gdyńskiego systemu wsparcia osób uzależnionych od
alkoholu i zagrożonych uzależnieniem. Jednym z naczelnych wniosków wypływających z tej oceny był postulat
podejmowania działań systemowych i przede wszystkim długofalowych, stwarzających warunki do realnego
ograniczenia negatywnych skutków spożywania alkoholu przez gdynian. Środkiem pozwalającym na
osiągnięcie zarysowanego powyżej celu było stworzenie dokumentu systemowego, kompleksowego
regulującego omawianą problematykę na przestrzeni 5 lat. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020, przyjęty Uchwałą Nr XIV/284/15 Rady Miasta Gdyni z dnia
25 listopada 2015 r. zawiera planowane i konsekwentnie realizowane działania zmierzające do ograniczenia
spożycia alkoholu oraz zminimalizowania szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze szkodliwego
picia. Wypracowany przez lata system współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizacje zadań
z zakresu profilaktyki uzależnień sprzyja realizacji zamierzonych celów.
Niniejsza uchwała stanowi bezpośrednią kontynuację zarysowanej powyżej koncepcji, wypełniając przy tym
ustawowy wymóg roczności przyjmowanego przez radę miasta programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Proponowane w programie do realizacji w 2019 r. działania będą koncentrowały się wokół obszarów
wskazanych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, tj.: pkt. 3.1. Promocja zdrowia, pkt. 3.2.
Profilaktyka, pkt. 3.3. Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna
i zawodowa. Działania te tworzą system wszechstronnej pomocy dla osób i rodzin uwikłanych w problem
uzależnienia od alkoholu, a równocześnie stanowią alternatywę dla ogółu społeczeństwa. Spośród różnych
problemów społecznych problemy alkoholowe są jednymi z trudniejszych do rozwiązania. Analiza
i weryfikacja dotychczasowych doświadczeń, otwartość na nowe potrzeby, wyzwania sprzyja doskonaleniu
podejmowanych rozwiązań odpowiednio do kierunków działań wyznaczonych ustawą, o której wyżej mowa.
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