
Uchwała Nr XV/151/2011 
RADY MIEJSKIEJ  GMINY POBIEDZISKA 

z dnia 29 grudnia 2011 roku 
 
 

w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2012. 
 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).  
Na podstawie art. 4' ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 
trzeźwość i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z  2007 r. Nr 70 poz.473 ze zmianami.) 
oraz zgodnie z  art. 10 ust.3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o  przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zmianami.) 
Rada Miejska uchwala co następuje: 
 
 
§ 1 

1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 stanowiący załącznik 
do uchwały. 

2. Na realizację zadań wynikających z ,,Programu”,o którym mowa w ust. 1, przeznacza 
się środki finansowe w kwocie 250 000 zł,-  

                                                                 
§ 2 
Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska. 
 
                                                              
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   UZASADNIENIE  

                                         DO UCHWAŁY NR ...................................... 

                                         RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA  

                                        z dnia ............................................................. 

 

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pobiedziska na 2012 r.  

 

 Na podstawie  ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i 

przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473. ze zm)    i 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2005 roku nr 179,poz.1485 ze zm.) 

    ,,Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do 

podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 

struktury ich spożywania , inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę 

obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów , działania na rzecz trzeźwości w miejscu 

pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także 

wspierania tej działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.”,”oraz do 

przeciwdziałania narkomanii 

 

         Powyższe zapisy doprecyzowano  w art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i w 

art.10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w których wyszczególniono zadania, jakie powinna 

realizować  gmina w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

Do zadań tych należą : 

 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i narkotyków , 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,  

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a  w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 

działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

politycznowychowawczych i socjoterapeutycznych,  

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu  problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 

15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

Z kolei art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2007  Nr 70, poz. 4731 ze zmianami.) i art 

10 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalania 

corocznie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2012  dla Miasta i Gminy Pobiedziska został opracowany zgodnie z 

obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie miasta i gminy. 

 

 

 



 

 

 

 

Zgodnie  z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

( Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do kompetencji rady gminy. należy  podjęcie  

uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii” dla Miasta i Gminy Pobiedziska na 2012  rok  


