
UCHWAŁA NR LXI/78/2022 
RADY GMINY NIEPORĘT 

z dnia 14 lipca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, na lata 2022-2024 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.), art. 41 ust. 1-5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.), art. 10 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r.o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.), art. 6 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), w związku z art. 2 i 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2469) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r., poza. 642) – Cel operacyjny 2 - 
Profilaktyka uzależnień, Rada Gminy Nieporęt, uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr LV/19/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii, na lata 2022-2024, wprowadza się następujące zmiany: 

1) W rozdziale III ust. 1.2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 o brzmieniu:  
„3) dokonywanie zakupów oraz usług niezbędnych i związanych z realizacją zadań ujętych w Programie, 
w szczególności do obsługi mieszkańców Gminy Nieporęt dotkniętych  problemem alkoholowym, 
narkomanii i innymi podejmowanymi zachowaniami ryzykownymi.”, 

2) W rozdziale III ust. 1.6 po pkt 2 dodaje się pkt 3 i pkt 4 o brzmieniu: 

„3) finansowanie materiałów promujących profilaktykę uzależnień/promocję zdrowia bez uzależnień, jako 
element lokalnej kampanii społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Nieporęt, w tym uczniów 
gminnych placówek oświatowych”; 

„4) dokonywanie zakupów oraz usług niezbędnych i związanych z realizacją zadań ujętych 
w Programie, w szczególności do realizacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych 
i socjoterapeutycznych.”; 

3) W rozdziale V ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 11 o brzmieniu: 

„11) Sołectwa Gminy Nieporęt”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nieporęt 

 
 

Bogusława Tomasik 
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Uzasadnienie 

do projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, na lata 2022-2024 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, 
na lata 2022-2024 został uchwalony Uchwałą Nr LV/19/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 lutego 2022 r. 

Realizacja Programu odbywa się zgodnie i w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, które nakładają na Gminę obowiązek tworzenia programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

 Proponowana zmiana w Programie podyktowana jest koniecznością rozszerzenia katalogu sposobu 
realizacji Programu poprzez: finansowanie materiałów promujących profilaktykę uzależnień/promocję zdrowia 
bez uzależnień, jako element lokalnej kampanii społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Nieporęt, w tym 
uczniów gminnych placówek oświatowych; dokonywanie zakupów oraz usług niezbędnych i związanych 
z realizacją zadań ujętych w Programie, w szczególności do obsługi mieszkańców Gminy Nieporęt dotkniętych  
problemem alkoholowym, narkomanii i innymi podejmowanymi zachowaniami ryzykownymi; dokonywanie 
zakupów oraz usług niezbędnych i związanych z realizacją zadań ujętych w Programie, w szczególności do 
realizacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych i socjoterapeutycznych oraz poszerzeniem katalogu Realizatorów 
Programu. 
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