
Projekt 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/167/2021 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 23 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.
1
), w związku z art. 4

1
 ust. 1-2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 2277 ze zm.
2
), art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) Rada Gminy  Bądkowo uchwala, co 

następuje: 

§1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/138/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 grudnia 2020 

roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/138/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 grudnia 2020 

roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Dz.U. z 2020 r., poz. 1378 

2 Dz.U. z 2019 r., poz. 1818; Dz.U. z 2020 r., poz. 1492; Dz.U. z 2021 r., poz. 41; Dz.U. z 2021 r., poz. 694 



UZASADNIENIE 

 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2277 ze zm.) nakłada na samorządy gminne obowiązek 

realizacji konkretnych zadań prowadzonych w ramach corocznie uchwalanego przez radę gminy, 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania 

narkomanii. 

 W oparciu o przeprowadzoną analizę wydatków finansowych związanych z realizacją 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za rok 2020, powstały 

oszczędności środków, w związku z czym dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2021. 

 Zmiany dokonane niniejszą uchwałą wynikają w szczególności z Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne. 


