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UCHWAŁA NR L/1131/2017 

 

RADY MIASTA KIELCE 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 

Na podstawie art. 4¹ ust. 1-2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.487) oraz 

art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity 

Dz.U. z 2017, poz.783 z póź. zm.
1)

)Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Uchwala się na 2018 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zwany dalej "Programem" stanowiący 

załącznik Nr 1do niniejszej uchwały. 

2. Program o którym mowa w ust. 1, stanowi część Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Miasta Kielce, zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1065/2014 Rady Miasta Kielce 

z dnia 8 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Miasta Kielce na lata 2014-2020 i został opracowany na podstawie "Raportu 

diagnostycznego stanu problemów społecznych wynikających z nadużywania alkoholu 

i środków psychoaktywnych oraz zasobów umożliwiające ich rozwiązanie w Kielcach" 

stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Na realizację zadań wynikających z Programu przeznacza się środki finansowe w kwocie 

4 500 000,00 zł. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miasta Kielce 

 

 

Dariusz Kozak 

                                                 
1) 

Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2017r. poz. 1458. 
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Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1-2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.487) 

oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017, poz.783 z póź. zm.
2)

) do kompetencji Rady Gminy należy 

coroczne uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego cześć Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2018 jest propozycją zadań do realizacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

i innym patologiom społecznym na terenie Kielc, oraz podziału środków planowanych na 

finansowanie tych zadań. 

Na sfinansowanie w/w programu planuje się w 2018r. środki w wysokości 4.500.000 zł 

zapisane w budżecie miasta, które stanowią część dochodów z tytułu za sprzedaż 

i podawanie napojów alkoholowych. 

                                                 
2) 

Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2017r. poz. 1458. 


