
UCHWAŁA NR  9/304/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 9 marca 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu 

„Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko--pomorskim na lata 2022-

2025”  

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz  

z 2022 r. poz. 24 i 218), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), uchwały Nr 3/111/22 Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu 

„Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”  

i skierowania go do konsultacji, uchwala się, co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z konsultacji projektu „Wojewódzkiego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  

w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”, zwane dalej sprawozdaniem, 

które stanowi załącznik do uchwały. 

 

§2. Sprawozdanie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego.  

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych  

i Zdrowia. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



UZASADNIENIE 

 

 

1. Przedmiot regulacji: 

Przedmiotem regulacji jest przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji 

projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim 

na lata 2022-2025”. 

 

2. Omówienie podstawy prawnej: 

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.) stanowi, że 

samorząd województwa realizuje zadania, o których mowa w art. 1 i art. 2, w postaci 

wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie 

polityki społecznej i który uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone 

w Narodowym Programie Zdrowia. Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwala sejmik 

województwa. Elementem wojewódzkiego programu mogą być również zadania 

związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.  

Zgodnie z art. 4 ust. 2 zarząd województwa odpowiada za koordynację, przygotowanie  

i realizację programu, o którym mowa w ust. 1.  

Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

stanowi, iż w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 5 (tj. dnia 

zakończenia konsultacji), podmiot opracowujący projekt przygotowuje sprawozdanie  

z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do 

zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, i zamieszcza je na swojej stronie internetowej. 

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 

Nie dotyczy 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Projekt „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim 

na lata 2022-2025” podlegał konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz właściwym dyrektorem regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  

i Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

Zainteresowane podmioty mogły w terminie od 28 stycznia do 3 marca 2022 r., tj. przez  

35 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej, wyrazić opinie do projektu 

programu. Po zakończeniu konsultacji podmiot organizujący konsultacje, w terminie 

zgodnym z wymogami ustawowymi, tj. 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, 

przygotował sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, stanowiące załącznik do 

niniejszej uchwały. Sprawozdanie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

5. Ocena skutków regulacji: 

Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje zmian innych uchwał lub zarządzeń oraz nie 

powoduje skutków finansowych dla budżetu województwa. 
 


