
Uchwała  Nr 446/248/21 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 6 maja 2021 r .  

w sprawie przyjęcia projektów Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 i Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030 oraz skierowania 

projektów Programów do konsultacji społecznych 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, zm.1) oraz art. 9 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2050), art. 14 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1668, , zm. Dz. U z 2020 r. 

poz. 1378), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 2369), uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Przyjmuje się projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2021-2030, w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Postanawia się ogłosić na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej informację o 10-dniowych konsultacjach społecznych projektów 

Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na lata 2021-2030 i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2021-2030, o których mowa w § 1 i 2.  

                                                 
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 1818, Dz.U. z 2020 r. poz. 1492, Dz. U. z 2021 r. poz. 41, Dz. U. 

z 2020 r. poz. 694 

https://sip.lex.pl/#/act/18894412
https://sip.lex.pl/#/act/19020414


§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 

Podstawą opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030 są zadania określone w: 

1) art.1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który stanowi, iż jednostki 

samorządu terytorialnego zobowiązane są do podejmowania działań 

zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 

struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających 

na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, 

działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania 

powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także 

wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów 

pracy; zgodnie z art. 4 ust. 1 powyższej ustawy samorząd województwa 

realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci 

wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki 

społecznej, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania 

uzależnieniom od alkoholu, określone w Narodowym Programie Zdrowia; 

uchwalenie strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, a więc 

również wojewódzkiego programu należy do kompetencji  sejmiku 

województwa; 

2) art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

który stanowi, iż Sejmik Województwa uchwala projekt Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący część strategii 

wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, uwzględniający cele operacyjne 

dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków, określone w 

Narodowym Programie Zdrowia; celem programu jest inicjowanie działań 

realizowanych przez jednostki samorządów terytorialnych w województwie 

pomorskim na rzecz ograniczenia używania narkotyków i związanych z tym 

problemów. 

Projekty Programów zostały opracowane przy współpracy z Pomorską Radą 

Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom, powołaną Uchwałą 

Nr 35/14/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku, 

zmienioną Uchwałą Nr 259/233/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 

16 marca 2021 r. 

Projekty Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2021-2030, po przyjęciu przez Zarząd Województwa 

Pomorskiego w brzmieniu, jak w załącznikach do niniejszej uchwały, zostaną 

poddane konsultacjom społecznym zgodnie z przepisami prawa, ustawą z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz z ustawą z dnia 



12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii 

i propozycji dotyczących treści projektów Programów. Konsultacje trwać będą 10 dni. 

Projekty Programów zostaną umieszczone na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej, co umożliwi dotarcie do szerokiego grona podmiotów oraz zapewni 

swobodny dostęp do informacji.  

W 2020 roku zakończyła się realizacja Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020. W związku z powyższym 

powstała konieczność opracowania nowych Programów. Opracowanie projektów 

Programów poprzedzone zostało diagnozą problemów i potrzeb w zakresie 

profilaktyki uzależnień, problemów wynikających z używania środków 

psychoaktywnych i przemocy w rodzinie. Dlatego też dokumenty te w planowanych 

działaniach kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby.  


