
UCHWAŁA NR XXX/215/22 
RADY GMINY CIEL ĄDZ 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Cielądz na lata 2022- 2025. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz art. 41 ust. 2 - 2a i ust. 5 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24, poz. 218) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050)  uchwala się, 
co następuje:  

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Cielądz na lata 2022 – 2025,                             

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 3.  Uchyla się Uchwałę Nr XIX/143/21 Rady Gminy Cielądz z dnia 20 stycznia 2021r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Cielądz na 

lata 2021- 2025. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodnicząca 
      Rady Gminy Cielądz 

 
Małgorzata Rosa 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i innym uzależnieniom, a także 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz działaniami na rzecz integracji społecznej                       
i zawodowej osób uzależnionych, należy do zadań własnych gminy.  

Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o gminny program profilaktyki                      
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

Istotą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cielądz na lata 2022-2025 jest budowanie 
kompleksowej i spójnej strategii profilaktyki oraz przeciwdziałania uzależnieniom od środków 
psychoaktywnych, w tym alkoholu, środków odurzających, nowych substancji 
psychoaktywnych oraz profilaktyki i przeciwdziałania innym uzależnieniom. 

 Jeden wspólny program łączący profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień 
odpowiada współczesnym tendencjom dotyczącym zarówno sięgania po różne środki 
psychoaktywne, jak i metodom ich rozwiązywania. 

 

 

 

 

 

 


