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PROJEKT 

UCHWAŁA Nr LIII/…/21 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r. 

 

 

Na podstawie art. 4
1
 ust. 1 i 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1119), podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r. Program stanowi załącznik 

do uchwały. 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przygotowała 

Stanisława Stasieczek - Przewodnicząca GKRPA  

Podpisał 

Andrzej Wróblewski – Radca Prawny 

 

 

 

                          



                                                                                                                     DRUK NR 9 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr LIII/…/21  Rady Gminy Chełmża 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

 

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Ustawa wymienia zadania, które powinny być 

realizowane w ramach uchwalonego corocznie przez radę gminy gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii również nakłada na 

gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Ustawa 

wymienia zadania, które powinny być realizowane w ramach uchwalanego przez radę gminy 

gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 r. nakreśla strategię Gminy Chełmża w zakresie 

profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających ze spożywania alkoholu i 

innych uzależnień. Zawiera także zapisy w ramach, których powstałyby partnerstwa na rzecz 

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień. Należy zaznaczyć, że stan 

epidemii może wpłynąć na zwiększenie występowania uzaleznień na terenie Gminy.  

W związku z tym Program  dostosowany jest również pod kątem minimalizacji negatywnych 

skutków pandemii COVID-19.  

Realizacja zadań wskazanych w Programie finansowana jest ze środków uzyskiwanych 

z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, co jest zgodne  

z zapisami   art. 11
1
 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 2 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Pozyskiwane na ten cel mogą też być środki zewnętrzne dla wzbogacenia przedsięwzięć 

realizowanych w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.  

 

   


