
 

U C H W A Ł A  Nr  XXIII/ 161 /2012 

RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 21 grudnia 2012 roku 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy Sieroszewice na 2013 rok.  

 

 

          Na podstawie art.4
1
 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity- Dz. U. z 2012 r.  poz.1356 

ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii             

( tekst jednolity - Dz. U. z 2012 , poz.124 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                        

na terenie Gminy Sieroszewice na 2013 rok , w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 

do uchwały. 

 

§ 2. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 2 do uchwały.  

 

§ 3. Przyjmuje się preliminarz wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych  

w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, w brzmieniu określonym  

w załączniku nr 3 do uchwały. 

       

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku.  

 

 

 

                                                                                                            Przewodniczący  

                                                                                                              Rady  Gminy 

                                                                                                                          

                                                                                                             

                                                                                                              Paweł  Siwak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XXIII/161 /2012  Rady Gminy  Sieroszewice 

z dnia 21 grudnia 2012 roku 

 

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy Sieroszewice na 2013rok.  

 

     Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi zobowiązuje Gminy do uchwalenia i realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast do uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zobowiązuje Radę Gminy ustawa z dnia 

29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. W świetle wyżej wymienionych ustaw 

zadania te są zadaniami własnymi Gminy.  

      Nakładają konkretne zadania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 

      Zobowiązują do prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z alkoholizmem  

i narkomanią.  

       Wskazują gminne źródła pozyskania środków finansowych – ze sprzedaży zezwoleń na 

prowadzenie handlu alkoholem – na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii. Te środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie na 

realizację zadań „ Programów”. 

       Przyjęcie przedstawionych „Gminnych Programów” na 2013 rok ma prowadzić do 

łagodzenia skutków wynikających z nadużywania alkoholu i problemów narkomanii  

w naszym społeczeństwie i powinno zapobiegać powstawaniu nowych problemów.  

 

 

 

 

           

                                                                                                                           Wójt  Gminy  

 

                                                                                                                   /-/Czesław Berkowski 


