
Uchwała Nr XC/636/2023               

Rady Gminy Kosakowo 

z  dnia 17 lutego 2023 roku 

 

w sprawie przyjęcia zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 

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

(tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                                

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: .: Dz. U. z 2023 r. poz. 165) oraz art. 10 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 172), 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. Narodowy Program Zdrowia na lata                                 

2021-2025 (Dz.U. z 2021 r., poz. 642) oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Kosakowo na lata 2021-2027. 

 

 

Rada Gminy w Kosakowie uchwala, co następuje: 

 

§  1. W Uchwale nr LXVI/503/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W paragrafie 3: 

§3 otrzymuje brzmienie „Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia do 30 czerwca każdego roku 

sprawozdania z realizacji Programu za rok poprzedni.”  

 

§  2. W załączniku nr 1 do Uchwały nr LXVI/503/2022 Rady Gminy Kosakowo z dnia 10 marca 2022 r.        

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W punkcie „Zasady wynagradzania pracy członków GKRPA: 

par. 2 otrzymuje brzmienie „Za pracę w komisji jej przewodniczący otrzymuje wynagrodzenie w formie 

ryczałtu miesięcznego w wysokości 1150 zł.”  

par. 3 otrzymuje brzmienie „Za pracę w komisji jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w formie 

ryczałtu miesięcznego w wysokości 450 zł.” 

 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

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

(tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                                 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: .: Dz. U. z 2023 r. poz. 165) oraz art. 10 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 172), 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. Narodowy Program Zdrowia na lata                                

2021-2025 (Dz.U. z 2021 r., poz. 642) oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Kosakowo na lata 2021-2027 nakładają na samorząd gminny, na równi z organami władzy 

i administracji państwowej, obowiązek kształtowania polityki alkoholowej oraz przeciwdziałania 

narkomanii i przemocy, jako zadanie własne gminy. Finansową podstawę realizacji Programu stanowią 

dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art.18 ust.2 

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stanowiące Gminny Fundusz 

Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Środki na realizację Programu pochodzić mogą                               

z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, budżetów szkół                           

na zadania wynikające z realizacji Rozporządzenia MEN, nakładającego na szkoły obowiązek realizacji 

szkolnych programów profilaktycznych oraz ze źródeł pozabudżetowych.  

Ustawodawca stoi na stanowisku, że gminy dysponują największą wiedzą o problemach swojej 

społeczności, dlatego też przede wszystkim samorządy powinny podjąć środki zaradcze i naprawcze 

dla mieszkańców swojej gminy. Działania lokalne wywierają największy wpływ na zmianę postaw 

i zachowań danej społeczności.  

Zwiększający się z roku na rok budżet stanowiący Gminny Fundusz Przeciwdziałania Alkoholizmowi, 

wzrost ilości obowiązków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                        

oraz zapotrzebowania na jej usługi i związany z tym wzrost odpowiedzialności zarówno 

przewodniczącego, jak i jej członków sprawia, że podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  


