UCHWAŁA NR XLI/398/2018
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie realizacji w 2018 roku profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej
ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób
współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz.130) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1938, 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138), Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji w 2018 roku przez gminę Police profilaktyczny program opieki
psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu,
osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Witold Król
Przewodniczący Rady
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UZASADNIENIE
Projekt uchwały przedstawia Burmistrz Polic.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań
własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie ochrony zdrowia. W myśl art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych na gminie ciąży obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w
szczególności poprzez opracowywanie, realizację oraz ocenę efektów programów zdrowotnych. Gmina
Police realizuje zadanie w zakresie ochrony zdrowia od wielu lat.
Podjęcie uchwały upoważnia Gminę Police do zrealizowania ustawowego obowiązku zwiększenia
dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu i dorosłym członkom ich rodzin.
Obowiązek ten wynika z zapisu art. 41 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwały nr XXXVII/352/2017 Rady
Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
W budżecie Gminy na 2018 roku przeznaczono na program kwotę 30.000,00 zł.
Projekt uchwały opracowany przez
Wydział Organizacyjno-Prawny
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