
 
 

UCHWAŁA  Nr XVI/430/16 
SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

Z  DNIA 21 MARCA 2016 ROKU   
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017, stanowiącego część 
wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej 

 
Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2015 r., poz.  1392 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1286 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

 

§  1 
 

W Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
XXIX/541/ 12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017, stanowiącego część wojewódzkiej 
strategii integracji i polityki społecznej, zmienionej uchwałą Nr VI/137/15 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku, w pkt III ppkt III.1. 
Zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych, działanie III.1.3. otrzymuje 
brzmienie: 
„III.1.3. Wspieranie programów z elementami profilaktyki uzależnień w zakresie organizacji 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania napojów 
alkoholowych, w tym realizacja wojewódzkiej kampanii Uzależnia mnie tylko sport”. 
 

 
§  2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
§  3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do Uchwały   Nr XVI/430/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 30 marca 2016 roku 

 
 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017, stanowiącego część 
wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej 

 
 

 

 

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 corocznie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w ramach działań realizowanych w programach profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

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. Wojewódzka kampania "Uzależnia mnie tylko sport" wpisuje się 

w powyższe zapisy. Celem jej również jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na 

temat szkód wynikających z używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.  

Z uwagi na duże zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa 

realizacją kampanii na swoim terenie, zasadne jest podjęcie ww. Uchwały w celu 

uszczegółowienia zapisów w Programie. 

 
 
 
 

 


