
Uchwała Nr …./…/22 

Rady Miejskiej w Brusach 

z dnia … marca 2022 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok  

 

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

gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559),  art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 

r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 

1119 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2050  z późn. zm.) 

 

 

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Brus. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym  oraz  niektórych innych ustaw z dnia 17 

grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r.,poz. 2469), która weszła w życie  1 stycznia 2022 roku, 

nałożyła m.in. na samorządy gminne obowiązek wprowadzenia  istotnych zmian w zakresie 

prowadzonego przez nie lokalnego systemu rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii. W myśl tych przepisów samorządy gminne zobowiązane są, nie 

później niż do 31 marca 2022 roku przyjąć nowe, wspólne programy profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  

Nowym elementem w/w programów  stają się również zadania związane z przeciwdziałaniem 

uzależnieniom behawioralnym. Zgodnie z nowym brzmieniem  art.41 ust. 1 pkt 3 ustawy  

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

(t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1119 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy „prowadzenie 

profilaktycznej  działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz 

uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań  na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”.  

Niniejszy projekt uchwały uwzględnia działania  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  

od substancji – alkoholu i narkotyków oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

behawioralnym. Bez zmian pozostaje źródło finansowania wspólnych gminnych programów, 

koszty realizacji pokrywane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. Dodatkowo od ubiegłego roku budżet samorządu zasilają 

również opłaty tzw. „małpki” za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 ustawy  

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

(obrót hurtowy  napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej 

napoju nieprzekraczającej 300 ml przeznaczonymi do spożycia  poza miejscem sprzedaży). 

Środki te gmina zobowiązana jest przeznaczyć   na działania mające na celu realizację 

lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania 

alkoholu. 

Powyższy projekt uchwały w sprawie uchwalenia wspólnego Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2022 rok został poddany konsultacjom - zgodnie z uchwałą Nr XXIV/209/13 Rady 

Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. Dokument został również pozytywnie zaopiniowany 

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach. 


