
  

 

UCHWAŁA  Nr XXXIV/177/10 

    Rady Gminy Kowiesy  

z dnia 5 marca 2010 r. 

 

w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania          

Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy  na rok 2010 

 

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

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 

r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 

175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 4
1
 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 

roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, 

poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238,  z 2008 r. Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, 

poz. 97, Nr 144, poz. 1175 )  

Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów       

Alkoholowych  Gminy Kowiesy na rok 2010, który stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2010   roku. 

 

 

 

                                                                 

Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                                        /-/ Janina Rybicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 

 

       Zgodnie z art. 4' ust. 2 ustawy  z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości 

 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (  Dz. U. z  2002 roku Nr 147, poz. 123 z późniejszymi 

zmianami ) gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest 

uchwalany corocznie przez radę gminy.  

Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez gminną komisję rozwiązywania 

problemów alkoholowych, powoływaną przez wójta gminy w drodze zarządzenia . 

Ustawa wskazuje gminom źródło pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań  

“W celu pozyskania dodatkowych środków na przeprowadzenie działań związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gminy pobierają opłatę za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” (art. 11' ). Opłata ta stanowi 

dochód gminy , który w całości przekazywany jest na realizację w/w  zadań. 

 Zgodnie z art. 18
2
 cytowanej ustawy dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  “ wykorzystywane będą  na realizację gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne 

cele. “         

 


