
UCHWAŁA  Nr  380/XLI/17 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Milanówek na 2018 r. 

 

 

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

(Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) 

oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 783 i 1458), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Milanówek na 2018 r. w brzmieniu  załącznika  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2018 r. 

 

 

 

Przewodnicząca 

             Rady Miasta Milanówka 

    

     mgr Małgorzata Trębińska 

 



UZASADNIENIE 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Milanówek na 2018 rok, stanowiący załącznik 

do Uchwały, przedstawia zadania własne gminy realizowane przez Miasto Milanówek                        

w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, zgodnie z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.)                  

oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii                

(Dz. U. z 2017r. poz. 783).  

Program zawiera również działania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie.  

Program stanowi kontynuację Programu realizowanego w 2017 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 


