
 
 Załącznik do uchwały Nr 9/304/22  

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

z dnia 9 marca 2022 r.  

 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Wojewódzkiego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  

w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”  
 

 

1. Podstawa prawna konsultacji  

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (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. Zgodnie z art. 4 ust. 2 zarząd województwa odpowiada za koordynację, 

przygotowanie i realizację programu, o którym mowa w ust. 1.  

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 stycznia 2022 r. podjął uchwałę Nr 

3/111/22 w sprawie przyjęcia projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  

w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025” i skierowania go do konsultacji. 

Projekt „Wojewódzkiego programu” był konsultowany zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), 

który stanowi, iż projekt strategii rozwoju województwa podlega konsultacjom  

szczególności z: jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru tego województwa i ich 

związkami, partnerami społecznymi i gospodarczymi, właściwym dyrektorem regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz  

z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Projekt programu został skierowany do konsultacji zgodnie z art.6 ust 4 ustawy poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej informacji o konsultacjach i sposobie przekazywania 

uwag do projektu. 

Zgodnie z art. 6 ust 5 ww. ustawy zainteresowane podmioty w terminie 35 dni od dnia 

ogłoszenia mogły wyrazić opinie do projektu programu. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ww. ustawy  



w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji przygotowuje się sprawozdanie  

z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do 

zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem oraz podaje się je do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej. 

 

2. Przebieg konsultacji  

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii dotyczących treści opracowanego dokumentu 

m.in. od jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych. 

Konsultacje trwały 35 dni, od 28 stycznia 2021 r. do 3 marca 2022 r.  

Informacja o konsultacjach umieszczona została na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl  

w zakładce „Zdrowie” i „Sprawy Społeczne”, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce „Zdrowie” i „Sprawy 

Społeczne” oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl. 

Ponadto pisma z prośbą o wyrażenie opinii nt. projektu programu skierowano do Rady 

Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dyrektorów Regionalnych 

Zarządów Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie oraz Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Uwagi do treści projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-

pomorskim na lata 2022-2025” można było składać na formularzu, stanowiącym załącznik  

nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/111/22 z dnia 26 

stycznia 2022 r.. w sprawie przyjęcia projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  

w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025” i skierowania go do konsultacji. 

Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie oznaczało rezygnację z prawa jej 

wyrażenia. 

Do dnia 3 marca 2022 r. w konsultacjach udział wziął 1 podmiot. Zestawienie wszystkich 

uwag wraz z uzasadnieniem ich ewentualnego nieuwzględnienia, stanowi załącznik do 

niniejszego sprawozdania. 

 

 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

