
UCHWAŁA Nr XLIV/1000/18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
z dnia 26 marca 2018 r.  

 
w sprawie powierzenia Powiatowi Wolsztyńskiemu realizacji zadania samorządu województwa w 

zakresie profilaktyki problemów związanych z używaniem narkotyków 

 

Na podstawie art. 8 ust 2 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(Dz. U z 2017 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala co 

następuje: 

 
§ 1. 

1. Powierza się Powiatowi Wolsztyńskiemu realizację zadania samorządu Województwa 

Wielkopolskiego w zakresie profilaktyki problemów związanych z używaniem narkotyków, mających 

na celu prowadzenie edukacji zdrowotnej poprzez zwiększenie poziomu wiedzy na temat problemów 

związanych z narkomanią adresowanej do młodzieży szkolnej, rodziców oraz rad pedagogicznych. 

2. Powyższe zadanie zrealizowane zostanie poprzez działania szkoleniowo-edukacyjne w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie Powiatu Wolsztyńskiego.  

3. Zasady finansowania oraz szczegółowy zakres przekazanego zadania, o którym mowa w ust. 1 

ustalone zostaną 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 XLIV/1000/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 26 marca 2018 r. 

 
w sprawie powierzenia Powiatowi Wolsztyńskiemu realizacji zadania samorządu województwa w 

zakresie profilaktyki problemów związanych z używaniem narkotyków 

 

Głównym celem Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2015-2019 jest ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów 

społecznych i zdrowotnych na terenie województwa. Na poziomie programu wojewódzkiego cel ten jest 

realizowany m.in. w ramach obszaru pn.: Profilaktyka problemów związanych z używaniem narkotyków. 

Powyższe realizowane może być poprzez działania szkoleniowo-edukacyjne zmierzające do: 

 podniesienia poziomu wiedzy na temat problemów związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,  

 podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną,  

czy też 

 wspierania rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej. 

 

Podsumowując, zadanie powierzone do realizacji Powiatowi Wolsztyńskiemu, które zrealizowane 

zostanie we współpracy z samorządami gminnymi z terenu powiatu wolsztyńskiego, Sądem Rejonowym 

w Wolsztynie – Wydziałem III Rodzinnym i Nieletnich oraz Komendą Powiatową Policji, obejmujące 

swym zakresem uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także ich rodziców oraz 

nauczycieli – wpisuje się w cele szczegółowe wojewódzkiego programu. 

 

Powierzone zadanie sfinansowane zostanie kwotą 67.050 zł z działu 851 – ochrona zdrowia,  

rozdziału 85153 – zwalczanie narkomanii, § 2320  -  dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 
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