
Projekt 
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/207/2021 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 15 grudnia 2021 roku  

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

 

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

(t.j. Dz. U. z  2021r., poz. 1372 ze zm.1), w związku z art. 41 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 

2021 r., poz. 1119), art. 10 ust. 3 i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.2) Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje: 

 

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

Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 zwany dalej ,,Gminnym Programem 

Profilaktyki”- stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz zestawienie planowanych wydatków 

stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Dz.U. z 2021 r., poz. 1834. 
2 Dz.U. z 2019 r., poz. 1655. 



UZASADNIENIE 
 

  

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii należą do zadań własnych gminy. 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1119) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 2050) nakładają  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. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 określa lokalną strategię gminy Bądkowo w zakresie 

profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania 

alkoholu, działania w zakresie przeciwdziałania Narkomanii oraz działania w ramach lokalnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne. 


