
Projekt! 

Uchwała Nr … / … / 2017 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia … 2017 roku 

 

 

w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gminy Opoczno na 2018 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2018 rok”. 

 

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

(j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm. poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017 roku poz. 730, poz. 

935), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                         

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 487) oraz na podstawie art. 10 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 

783) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:  

 

§1. 

Przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2018 rok” – stanowiący załącznik nr 1 oraz „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2018 rok” – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§2. 
Źródłem finansowania przewidzianych do realizacji zadań w niniejszych programach są środki 

finansowe budżetu Gminy Opoczno pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 

§3. 
Zadania określone w załącznikach będą realizowane do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

 

§4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

 

§5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2018 roku i podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

 

 

 

 

                                                                                                           PRZEWODNICZĄCY 

                                                                               Rady Miejskiej w Opocznie 

                                              

 

                                                                                      Wiesław Wołkiewicz 

 
 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                             

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 487) oraz art. 10 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 783) do zadań 

własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja tych działań 

prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, które uchwalane są 

corocznie przez radę gminy. 

Środki finansowe na realizację w/w programów pochodzą zgodnie z art. 182 ustawy                  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

W świetle powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest uzasadnione. 

 


