
UCHWAŁA NR III/22/2018
RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w  sprawie:  przyjęcia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2019.

Na  podstawie  art.  41 ust.  2  i  5  ustawy  z  dnia  26  października  1982  o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018, poz. 2137 z późn. zm.), art. 10 ust.
3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030) oraz
art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
994 z późn. zm.) 

Rada Miasta w Nowym Targu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje  się  na  rok  2019  Miejski  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu w brzmieniu jak Załącznik nr 1
do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowego Targu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.



UZASADNIENIE 

Podjęcie  Uchwały  podyktowane  jest  realizacją  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o  przeciwdziałaniu  narkomanii.  Artykuł  41 ust.  1  ustawy o  wychowaniu  w  trzeźwości  określa

zadania własne gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Art. 10 ust. 2 ustawy

o przeciwdziałaniu  narkomanii  z  kolei  określa  zadania  gminy  w  zakresie  przeciwdziałania

narkomanii.  Realizacja  tych  zadań  prowadzona  jest  w postaci  gminnego  programu profilaktyki

i rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz  gminnego  programu  profilaktyki

i przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego corocznie przez radę gminy. W programie tym określa

się  ponadto  zasady  wynagradzania  członków  gminnych  komisji  rozwiązywania  problemów

alkoholowych (Art. 41 ust. 5). 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono stworzyć jeden program uwzględniający zagadnienia

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.
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