
         

Uchwała Nr III/23/2018 

  Rady Gminy Lisków 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 rok - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii 

Integracji i Rozwiązywania  Problemów Społecznych. 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) i art. 41 ust.1, 2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 2137) oraz rozdziału VI. ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. 

w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 –2020 (Dz. U. z 2016  

poz. 1492) i art. 17 ust.1 pkt.1, art. 110 ust.4  i 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz art. 2, art. 3 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 998ze zm. ) Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2019 rok - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania  

Problemów Społecznych,  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Józef Miklas 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

                                                    do Uchwały Nr III/23/2018 

Rady Gminy Lisków 

  z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji na 2019 rok Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programu wchodzącego w skład Gminnej 

Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 

Prowadzenie działań związanych  z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

należy do zadań własnych gmin i realizowane jest w postaci gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, wchodzącego w skład Gminnej Strategii 

Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych, uchwalanego corocznie przez Radę 

Gminy. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  jest sporządzony 

w oparciu o cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 - 2020.  

Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych są zadania określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137). 

Ustawa wskazuje gminne źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań 

wynikających z gminnego programu profilaktyki, którymi są dochody z opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone przez przedsiębiorców 

handlujących  napojami alkoholowymi. Opłaty te mogą być wykorzystane wyłącznie na 

realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i  nie mogą być przeznaczone na inne 

cele. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


