
UCHWAŁA Nr IX/247/15 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 20 LIPCA 2015 ROKU 
 
 
w sprawie: powierzenia gminom: Chodzież, Wyrzysk, Krajenka, Wysoka, Kostrzyn, Swarzędz, 
Łubowo, Pobiedziska, Września, Powidz, Godziesze Wielkie, Ceków Kolonia, Perzów, 
Międzychód, Miejska Górka, Śmigiel, zadania samorządu województwa w zakresie realizacji 
programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków 
psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież. 
 
Na podstawie art. 8 ust 2 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie województwa (Dz. U z 2013, poz. 596 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy  
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala  
co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

1. Powierza się gminom: Chodzież, Wyrzysk, Krajenka, Wysoka, Kostrzyn, Swarzędz, 
Łubowo, Pobiedziska, Września, Powidz, Godziesze Wielkie, Ceków Kolonia, Perzów, 
Międzychód, Miejska Górka, Śmigiel, realizację zadania samorządu Województwa 
Wielkopolskiego dotyczącego realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania 
używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i 
młodzież. 

 
2. Gminy: Chodzież, Wyrzysk, Krajenka, Wysoka, Kostrzyn, Swarzędz, Łubowo, Pobiedziska, 

Września, Powidz, Godziesze Wielkie, Ceków Kolonia, Perzów, Międzychód, Miejska Górka, 
Śmigiel, zrealizują przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktyczne, skierowane dla dzieci i 
młodzieży, z elementami zajęć sportowych, będące kontynuacją kampanii pn. Uzależnia 
mnie tylko sport. 

 
 

3. Zasady finansowania oraz szczegółowy zakres przekazanego zadania, o którym mowa  
w ust. 1 ustalone zostanie w odrębnym porozumieniu, które podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY Nr IX/247/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
Z DNIA 20 LIPCA 2015 ROKU 

 
 

w sprawie: powierzenia gminom: Chodzież, Wyrzysk, Krajenka, Wysoka, Kostrzyn, Swarzędz, 
Łubowo, Pobiedziska, Września, Powidz, Godziesze Wielkie, Ceków Kolonia, Perzów, 
Międzychód, Miejska Górka, Śmigiel, zadania samorządu województwa w zakresie realizacji 
programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków 
psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież. 
 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych stanowi jedno z priorytetowych działań 
rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
ramach programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku. 
W celu realizacji tego typu zadań zalecane jest między innymi propagowanie zdrowego trybu 
życia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, które pozwolą na konstruktywne 
wykorzystywanie czasu wolnego oraz ukazywanie społecznie pożądanych sposobów 
spędzania czasu wolnego, które stanowią alternatywę dla zachowań ryzykownych, 
związanych z uzależnieniami.  
W związku ze złożeniem wniosków przez 16 samorządów gminnych, wcześniej 
uczestniczących w pierwszej edycji kampanii pn. Uzależnia mnie tylko sport, na jej 
kontynuację w okresie wrzesień – październik br., Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
udziela każdej z wnioskujących gmin na organizację ww. przedsięwzięcia dotacji celowej w 
wysokości 60.000 zł. 
 
Powierzone zadanie zrealizowane zostanie przez gminy: Chodzież, Wyrzysk, Krajenka, 
Wysoka, Kostrzyn, Swarzędz, Łubowo, Pobiedziska, Września, Powidz, Godziesze Wielkie, 
Ceków Kolonia, Perzów, Międzychód, Miejska Górka, Śmigiel, z działu 851 – ochrona zdrowia,  
rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2310  -  dotacje celowe przekazane 
gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


