
   - Projekt - 

UCHWAŁA NR ……………. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia ……………………2022 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2030” 

 

 

Działając na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 t.j.) oraz art. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 1119 z późn. zm.) i art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.). 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2030”, zwany w dalszej części uchwały 

„Programem”, nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. „Program” stanowi cześć strategii Województwa Podkarpackiego w zakresie polityki 

społecznej.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

UZASADNIENIE 

 

 

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2469), która znowelizowała m.in. ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii i wprowadziła konieczność uchwalenia jednego wspólnego 

„wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii” zamiast dotychczasowych dwóch oddzielnych programów 

dotyczących alkoholizmu i narkomanii. 
 

Zgodnie z art. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) „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. 

Zarząd województwa odpowiada za koordynację przygotowania i realizację programu, 

udziela pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym, które realizują zadania 

objęte tym programem oraz współdziała z innymi organami administracji publicznej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

Program jest realizowany przez regionalny ośrodek polityki społecznej, o którym mowa 

w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie”. 
 

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

(Dz. U. z  2020 r., poz. 2050 z późn. zm.) podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii stanowi Narodowy Program Zdrowia. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1: „Cele 

operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie 

Zdrowia, są realizowane w ramach programu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi". 
 

Odpowiedzią na ww. zapisy ustawowe jest Wojewódzki Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2022 - 2030. 

Projekt Programu został powołany Uchwałą Nr 355/7141/22 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego, opracowany przez zespół specjalistów, w skład którego weszli 

przedstawiciele kluczowych instytucji i organizacji, zaangażowanych w profilaktykę  

i przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie województwa podkarpackiego, tj. 

przedstawiciele placówek leczenia uzależnień, Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Komendy 

Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Kuratorium 

Oświaty oraz organizacji pozarządowych. 

Program zakłada dążenie do osiągnięcia celu głównego, którym jest: zintegrowanie 

oddziaływań oraz zwiększenie zakresu działań na rzecz przeciwdziałania 



uzależnieniom w województwie podkarpackim poprzez realizację zadań w ramach 13 

celów szczegółowych. 

Projekt „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2030” poddany został 

konsultacjom społecznym. 

Konsultacje prowadzone były na podstawie § 3 Uchwały Nr III/28/10 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2011 r. Nr 1, poz. 2), w związku 

z art. 5, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. Nr 234, poz.1119 z późn. zm.). 

Adresatami przedmiotowych konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz dodatkowo z jednostki samorządu terytorialnego 

województwa podkarpackiego. 

W okresie wyznaczonym do konsultacji projekt „Programu” dostępny był na stronie 

internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, w zakładce 

„Aktualności”, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie. Ponadto informację o trwających konsultacjach społecznych 

przekazano do Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

W okresie wyznaczonym na konsultacje społeczne, tj. od dnia 5 maja 2022 r. do dnia 18 

maja 2022 r. włącznie, nie wpłynęły żadne uwagi, ani wnioski do konsultowanego projektu 

Programu.   

Projekt „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2030” został także 

pozytywnie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Podkarpackiego (Uchwała Nr 1/5/2022). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Sporządził: 

Łukasz Kosiba 

tel. 177470613; e-mail: l.kosiba@rops.rzeszow.pl 


