
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ………….. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ………………2022 r. 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 500/LIX/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na lata 2022-2025 

 

 

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

(t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 4¹ ust. 1, 2, 2a) i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2021 poz. 

1119 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (t.j. Dz.U.2020 poz. 2050 ze zm.), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

 
§ 1. 

 
W Załączniku do Uchwały Nr 500/LIX/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2022 roku 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na lata 2022-2025,  
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. Rozdział V: Adresaci Programu, Zadanie III: „Prowadzanie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży”, otrzymuje 
brzmienie: 

 
„Zadanie III: Prowadzanie 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 poprzez:   
Cel: 

• Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z picia alkoholu 
i  zażywania substancji psychoaktywnych. 

• Zwiększenie kompetencji rodziców oraz osób pracujących z dziećmi, aby mogli oni 
w efektywny sposób przekazywać wiedzę na temat uzależnień, wskazać alternatywne wzorce 
spędzania wolnego czasu, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów. 

• Udzielanie pomocy uczestnikom zajęć profilaktycznych wymagającym wsparcia 
w zapewnieniu poczęstunku lub posiłku  w ramach realizowanych zajęć. 
 
 
  



Sposoby realizacji: 

− Inicjowanie i wspieranie finansowe prowadzonych na terenie szkół programów 
profilaktycznych (rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych), warsztatów i innych form edukacyjnych uwzględniających 
zagadnienia dotyczące rozwoju umiejętności społecznych, przeciwdziałania uzależnieniom 
oraz z zakresu edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

− Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców poprzez organizowanie 
warsztatów, wywiadówek profilaktycznych oraz spotkań, mających na celu wzmacnianie 
wychowawczej funkcji rodziny. 
- Dofinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego 
sposobu spędzania wolego czasu.  
- Dofinansowanie imprez i zajęć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym 
z elementami profilaktyki.  

− Organizowanie i finansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. 

− Organizowanie i finansowanie wypoczynku z programem socjoterapeutycznym 
i profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami uzależnień, ubóstwa, 
przemocy czy niewydolności wychowawczej. 

− Prowadzenie działań profilaktycznych oraz wspierających - Środowiskowy Klub Wsparcia 
dla Dzieci i ich Rodzin „Milanowski Promyk". 

− Organizowanie i pokrywanie kosztów działań promujących wśród dzieci i młodzieży mody 
na życie wolne od uzależnień. 
- organizowanie treningów kulinarnych dla uczestników zajęć profilaktycznych stanowiących 
element zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. 
 
Realizowane działania uwzględniały będą profilaktykę: 
 
1. uniwersalną - ukierunkowaną na całe populacje bez względu na stopień indywidualnego 
ryzyka występowania problemów, 
2. selektywną - ukierunkowaną na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka, które ze względu 
na swoją sytuację społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są 
narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia problemów związanych 
z uzależnieniami, 
3. wskazującą - ukierunkowaną na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, które ujawniają 
pierwsze symptomy upijania się lub eksperymentowania z narkotykami.”. 
 

§ 2. 
 

1. W Rozdziale IV: „Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w mieście Milanówek na 
lata 2022 – 2025, do szczegółowych celów Gminnego Programu Profilaktyk 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2022-2025”, dodaje się Punkt 6 w brzmieniu: 
 

„6. Umożliwienie brania udziału osobom uzależnionym, nadużywającym alkoholu, członkom  
ich rodzin oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie w programach osłonowych, 
rządowych i lokalnych skierowanych do osób pozostających bez pracy zagrożonych 
problemem uzależnień lub doznających ich skutków.”.   



 
2. W Rozdziale IV: „Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w mieście Milanówek na 
lata 2022 – 2025”, w „Zadaniach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w mieście Milanówek na 
lata 2022-2025”, dodaje się Punkt VII o brzmieniu: 
 
„VII. Motywowanie osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, członków ich 
rodzin oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie do poszukiwania rozwiązań 
w zakresie swojej trudnej sytuacji życiowej powodowanej bezrobociem, trudną 
sytuacją ekonomiczną poprzez uczestnictwo w zorganizowanych działaniach 
dotyczących wspierania zatrudnienia socjalnego, na przykład poprzez udział 
w pracach społecznych i klubach integracji społecznej oraz centrach integracji 
społecznej.”. 

 
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka oraz Dyrektorowi 
Centrum Usług Społecznych w Milanówku. 
 
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

 

 

Przewodniczący 

                  Rady Miasta Milanówka 

          

         Piotr Napłoszek  

  



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z nowym brzmieniem  z art. 4¹ ust. 2 i 2a ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku art. 10 ust. 2  
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania gminy określone w obu 
ustawach są realizowane na podstawie uchwalonego przez radę gminy gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 
okres nie dłuższy niż 4 lata. 
 
W związku z wystąpieniem Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka, wprowadzono 
zmiany do Rozdziału IV oraz Rozdziału V Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na lata 
2022-2025, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały  Nr 500/LIX/22 RADY MIASTA 
MILANÓWKA z dnia 31 marca 2022 r., z uwzględnieniem sytuacji dożywiania dzieci 
i młodzieży uczestniczących w zajęciach profilaktycznych oraz sytuacji osób zagrożonych 
uzależnieniem oraz członków ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, 
pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej i zawodowej. 
 
 
Po zmianie Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na lata 2022-2025 zakłada realizację 
działań zgodnych zarówno z kierunkami zawartymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak i kierunkami zawartymi w ustawie o  przeciwdziałaniu 
narkomanii. 
 
W tej sytuacji należało uwzględnić postulaty Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka 
i wnieść o zmianę treści przedmiotowej Uchwały. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 


