
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr … … … 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia … … … … … … … r. 

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2022r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2021 poz. 1119) oraz 

art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.2020 

poz.2050), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchwala się Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Milanówek na 2022r. w brzmieniu załącznika do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022r. 

 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca 

            Rady Miasta Milanówka 

 

              Jolanta Nowakowska 



 

UZASADNIENIE 

 

Do  wyłącznej  właściwości  Rady  Gminy  należy  stanowienie  w  innych  sprawach 
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy (art.18  ust.  2  pkt  15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372, 1834). Do  takich spraw 
należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu  i innych środków 
psychoaktywnych, jako zadań własnych gmin. Zadania te obejmują, w szczególności: 
1) zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób 
uzależnionych od alkoholu; 
2) udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 
3) 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, 
4) wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 
5) występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 
6) wspieranie  zatrudnienia  socjalnego  poprzez  organizowanie  i  finansowanie  centrów 
integracji społecznej (art. 4¹ ust. 1 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2021 poz. 1119). 
Realizacja  tych  zadań prowadzona   jest   poprzez   gminny   program   profilaktyki 
i rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  uchwalany  corocznie  przez  radę  gminy. 
Program   ten   uwzględnia  cele  operacyjne  dotyczące  profilaktyki  i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.  
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Milanówek na 2022 rok, stanowiący załącznik do 
Uchwały, przedstawia zadania własne gminy realizowane przez Miasto Milanówek  w 
obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Program zawiera również 
działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z 
ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program stanowi kontynuację Programu 
realizowanego w 2021 r. W Programie zostały wskazane źródła środków finansowych na 
realizację zadań, wynikających z gminnego programu - środki te pochodzą z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Przygotowała: Magdalena Jachna 


