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UCHWAŁA Nr ……… /XII/2020 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  

z dnia ….. grudnia 2020 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021 

 

 

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

(t.j .Dz. U. z 2020 r.poz.713, z późn. zm.)oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) i art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.), Rada Miejska  

w Gołdapi uchwala, co następuje: 

§ 1. 

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

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021.  

2. Program, o którym mowa w § 1, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2021 r.  

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi         

    Wojciech Hołdyński  

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

 

  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek 

podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania 

przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania 

powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz 

udzielania pomocy ich rodzinom. Alkohol jest legalnym towarem rynkowym i powoduje określone szkody 

społeczne, ekonomiczne i zdrowotne zwłaszcza spożywany w nadmiernych ilościach. Alkohol jest przedmiotem 

zainteresowania ustawodawcy, który przez regulacje prawne wpływa na minimalizowanie powstawania szkód. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii również wymienia katalog zadań, za realizację których 

odpowiedzialna staje się gmina. Skupiają się one wokół  szeroko rozumianej pomocy osobom uzależnionym  

i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom a także profilaktyce adresowanej do różnych grup wiekowych,  

zwłaszcza dzieci i młodzieży. 

Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) dochody z opłat za zezwolenia wydane  

na podstawie art.18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację 

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów,  

o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.), stąd przedmiotowa regulacja nie powoduje obciążeń finansowych dla Gminy 

Gołdap. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17219465?unitId=art(10)ust(2)&cm=DOCUMENT

