
                                                                                                                                   

UCHWAŁA Nr XXXI/210/20 

Rady Gminy Lądek 

 z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm.) w związku z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 

października  1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.)  oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                             

o  przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 z póź.zm.) Rada Gminy Lądek 

uchwala co następuje: 

 

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

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lądek na rok 2021 stanowiący załącznik do 

uchwały. 

       

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek. 

 

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia               

2021 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/210/20 

Rady Gminy Lądek 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

 

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, ustawą z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  ustawą 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - organy administracji rządowej                               

i jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań mających na 

celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, w tym NSP (Nowych Substancji Psychoaktywnych). Powyższe zadanie 

realizowane jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Gminy. 

Istotą Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom, których patomechanizm jest podobny 

niezależnie od substancji czy czynności, która wywołuje uzależnienie. Charakter podejmowanych 

działań w zakresie profilaktyki jest wspólny dla obu uzależnień. Uzależnienia często występują 

równolegle, mają podobne podłoże i niosą zbliżone konsekwencje, integracja programów pozwoli 

efektywniej zarządzać usługami oferowanymi w ramach obu obszarów. 

Głównym założeniem Programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk 

będących skutkiem nadużywania środków psychoaktywnych przez rozwój działań związanych                         

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wzrost społecznej świadomości związanej z tą 

tematyką, przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania substancji 

psychoaktywnych, integrację społeczną i zawodową osób uzależnionych oraz doskonalenie współpracy 

pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację przedmiotowego Programu. 

 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 
 

 

Sporządziła: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 


