
UCHWALA R XXl.210.2016 
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

7 dma 7 listopada 2016 r. 

Elalll•D'IIClnie pc)dpiUl>V P'2'"" 
MananMBl<~ 

C"-' l ld!OC,,,d'l 20 Hl r 

" spranie uchwalenia Miejskiego Programu Profilakt)ki i Rozwiąz)"'ania Problemów Alkoholowych 
oraz Przcci"dzialania Narkomanii Miasta Mińsk Mazo,\iccki na 2017 rok 

Na podsta,,ie an. 41 ust. I, 2 i 5 ustawy L dnia 26 paldz.iernlka 1982 r. o wychowaniu w 117er.,osc1 
i przeciwdziałaniu alk.oholizmow1 (t. J. Dz. U. z 2016 r.. poz. 467 z póżn. zm.). art. 7. an 10 usl. 1. 2. 3 i 4 
ustaw} z dnia 29 lipca 2005 r. o pneciwdziulaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 22-ł z późn. zm.) oraz 
Rozpon.ądzenia Rad) Ministró" z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2016 - 2020 { t. j. DL. U. 1 2016 r„ po,. 1492). \\ .l\\ iązku 7 an. I 8 ust 2 pkt. 15 usta"")' z dnia 8 marca I 990 r. 
o samorządzie gminnym (l.j. Dz. U. 7 2016 r .. poi -1-46) - uch\\ala się. co następuje: 

§ l. Uchwnla się Miejski Program Profilakt) ki i Rol\\ iązywania Problemó\\ Alkoholowych oraz 
Prl\!ciwd.lialania Narkomanii Miasta Mi1isk Mazowiecki na 2017 rok v. brzmieniu ustafon)m w załączniku do 
niniejszej uchwal). 

§ 2. I. V.'ykonanie uchwały powierzu sie Bunlllstrzo\\1 Miasta. 

2. Burmistrz Miasta przedsta,,i Racl/ie ~liasl.a ra(lOrt 1 \\)'konania Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązy,,ania Problemó\\ Alkoholowych oraz Przeciwdziala111a Narkomanii za 2017 rok. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Zaląc2rtik clo Uchwały Nr XXl.110.2016 
Rod) Miasta Mi.-isk Mazo" iecki 
z dnia 7 listopada 2016 r. 

Miejski Program ProfilakłJki i Rozwiązywania Problcmó,, 
Alkoholowych oraz Pn.ech\d7.ialania Narkomanii 

Miasta Mińsk Mazo"iecki na 2017 rok 

Rozdzinl l. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Podstawowe kierunki dziala11 określone \\ Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązyv.ania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mi11sk Mazowiecki na 2017 rok
zwan)m dalej Programem. odpm,iodają 1.,adaniom nalożl)nym na gminy przepisami us:1aw) o v.ychowaniu \\. 
1rzcżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo\\ i. a takźe usta,vy o przeciv.dzialaniu narkomanii. Miejski 
Program Profilakt)ki i RoZ\..,iązywania Problemó,\ Alkohólo\\ych oraz Przeciwdz.ialania Narkomanii Miasta 
Mińsk Mazov, ied.i na 2017 rok określa lokalną stra1egię v. zakresie protilaktyki oraz minimalizacji szkód 
społecznych i ind_yv.idualnych ,,ynił,;ajacych z uży\\ania alkoholu i zażywania narkotyków 

Rotd.tial 2. 
Ce le i założenia Programu 

§ 2. Pr~1gram zakłada wielos1ronne odd7Jaływania. których glóv.nym celem jest zapobieganie 
powstawaniu no" ych problemó\'I związanych z all-.oholem i narkotykami, zmniejszenie rozmiaró\>\ szkód 
zt, iązanych zjuz \\ystępującymi problemami uzależnień oraz tworzenie \\arunkóv. do zwiększania potencjału 
podmiotÓ\\ lokalnych prowadzacych d7ialalność " lej sfer7e. 

Rozdzi:ll 3 . 
Priorytetowe zadania 

§ 3. l. Rozwijanie edukacji publicznej ma.iąceJ na celu infonnowarnc o problemach i szkodach 
związanych z naduż>wamcm alkoholu oraz uŻ)waniem narkot}kó\\. 

2. PromO\\,anie zdrov.ego st)lu życia, trzeźwości i abslynencji. \\, szczególności popm:z upowszechnianie 
i \\,spieranie adreso" anych do dzieci i mlodziczy ollernatyv. nych form spędzania wolnego czasu. 

3. Zwiększarne dostępności i jakości szkolnych programów pmlilaJ..tycznych " celu posurzania wiedzy 
dzieci i 111lodzleży na temat problemóv. związanych z u.ty" aniem środkó\\, ps) choal-.1) wnych. 

4. Wspieranie świetlic opieku1ir10-wycho"awczych w szkołach orv miejsc wsparcia środowiskov,ego. 
Ś\\ 1etlic i klubów mlodzieżow) eh prowadzących programy socjoterapii i udzielających innego rodzaju 
wsparcia. 

5. \\'spieranie d.zialrui służących rekreacji i zabawie mlodz1eży bez alkoholu. 

6. Ograniczanie dostępności narojów alkohole\\: eh poprzez. kontrolę liczb) 
sprt:edaży. 

usytuov. ani a punktó\\ 

7. yslematycznc kontrolowanie przestrzegania przepiSÓ\\ prawnych obo\, iązµjąc}ch sprzedawcó\, 
alkoholu.,.., szczególności dotycząc) eh zakaw srr/eda,0 all-.oholu osobom niepelnole1nim. 

8. Prowadzenie s~sji szkoleniowych dla ""la!icicieli i personelu punk16w sprzedaży napojów 
alkoholowych. 

9. Kontrolowanie sposobu prnwadzenia rel-.lamy i promocji napojów alkoholowych. 

I O. Zwiększanie dos1ępności i skuteczności programów terapeutycznych dla osób u/.ależn ionych/pijący eh 
szkodliwie i członków ich rodzin dowających ,;zkód z tego powodu. 
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11 7\\ kbLanie dl)Stepnosc1 p111110,) pr:m m:j. p-:dag,)gicznc_i i 
doś,\ iadc1.a_iących problemó" z,, i-!1,1nych z uzalunknicm od all-..oholu 
pr1.-:ci11dzialaniu pr✓.emoc) " rod1inic. 

ps) cho logicznej <lla rodzin 
lub narkotyków ora1. sluwccJ 

12. Prlm ad:t\!nie "obce o~ób u1aleinio11) eh od all-.oholu d11alań mol)'\\ UJąC) eh <lo leczenia oraz 
"-'' 1ęks1anie kompetencji c,lonków konfr,ii " C) m 1al.rcs1c 

13. Wspiernn ie organizacJi po1.arndowych i środo" isk m lodnezo,,) eh w ich d7ialalności mającej na celu 
pwmo,\aJlie zdmwegCI Sł) lu 7~cin i abst) 11l'llcji oraz pm:cmd1ialania narkomanii i pr7-emocy. 

H.onltial .&. 
Zadania s1czcgólowc 

§ -t /\1 ięl,.sl..mic dos1ępno=-ci pmnocy tcrapcllly ancj i rch,1bili1acy jnej dla osób uzaleznion) eh od 
nll--oholu i osób zagro.lonych narl-..omanią. 

1) \A.. spół praca 7.. placó\\ 1-.Jmi slu1by zdn)\\ ia " ,ai..rcsic lcczc1lia vsób u.1.aleinion) eh. 

~) Prowadzenie zajęć terapeu1yc1.nych dln osób uzalez111on) eh ud alkoholulpijących szkodli,, 1c i czlonkó\\ 
ich rod1.in Llo7nając) eh -;,kod 1 1eg.u rowodu. 

3l V. drazanic programó" tcrapeut) czn~ch dla ml\1dzi..:zy 1ogrozonej ul.3!cz.nieniem od alkoholu lub od 
m1rkot) ko,\. 

-ł l Organ110\\an1e Jziala1i 1apuhicgo11 czy eh. mot)" ujac) ch Jo lćrapii i \\Spomagających leczenie 
uzal-:111ie1i. 

§ 5. UJ,-ielilnie rodzinom. ,, l,.101:ch ,,ys1ępu.1ą prol.ilem) alkoholo~,e lub z,1.iąz.anc z narkomanią. 
pomoc) psycho:-,p<>lecznej i pra,11H~J .• t ,, s1.c1ególnośc1 ~1chron~ przed pr✓.cmocq w rodzinie. 

I) Pro~adzcnie \.\Obec osob uz.alcżntonych od all,;ohnh1 dzmlan motywujących do podjęcia lecLenia 
odwyk0wcgo - pok~,, ani-.. kosrt<.rn '": dawania vpinu przi.:z b1eglych psyduatrę i psychologa w 
pr;,edmiocie u1.alezn1en1a od alkoholu 

2) Dotinansowan1e JLialalności ~,, 1c1łlc szkol n~ eh oraz swietlic i 1-..!ubó,, ~rodowiskow)ch. ,.,, I) m 
do~,,ianta dzieci i mlodziczy z rod7in , problemem alkoholcmym lub 7 problemem narkomanii. jal-.. 
ró\\ niez zngrozonych t) mi uzaleznicnmmi. 

1) Dofinru1sowanie kolonii. polkolonii letnich i zimO\\)Ch dl:l llziet1 1 mlodzie1.y 1.. terenu miasta. z rodzin. 
" 1-..tóry eh \\ y!>tt,>pują problem) ulkoholo,\ c luh '" iu1ane I narl-.omani,J 

-H Objęcie c1lonkó'A rodtin 'I. prohlcmem alkohoto,,) m lub rroblemcm narl-.oma1111 oraz ofiar przemoc) " 
md11111e be1platną pomocą 1erapcutycznq. ps) chlllogicma pedagogicmą i pr,m ną w Mi1iskim Punkcie 
lnfonnacyjno-Konsulwcy inym 

5} Pro\\adzenie grup terapeu1ye1nyth dla os6b wspólu,alc1n1cm) eh. a tnk7e dln o tiar prze1m1c) 
\\ rodzinie 

bl bviększanie 1-.walitikncji osób mając) eh w s\,ojej prac, l,.ontakt ,,_ ofiarami i sprowcam1 przemoc) 
popr71:z orgornzowanie szko!e11 . 

..,) PrO\\adzenic dla rodzicó,\ \\arsr.tató\, b1talrnjqc) eh umiejęInosc1 rodllctelskic i wycho,"awcze. 

8) Fmansowanie b1e1.uceJ 1:.l/1afalmisc1 Mi1'1skieg.o Punklll lnformm:yJno - Konsultacyjnego prz) 
ul. \\'ys1.~ 11skicgu ,O\ \\ ~lińsku \ll:ii'.1.m1eckim oraz ,1daptacji no,\.ego lt,kalu na. dziolalno.ść 1\fo1skicgo 
Punktll lnformac~jno - Konsullacyjnego 

§ 6. RcaltzacJa protilaktycmeJ dzmlnlnosc1 1nforma1;yJncj I cdubcyJnej -sl,.icrowanej. w szczególności db 
d;,ieci i mlod,iezy ,, zal,.re~ie rozwi~\\allla problcmó\\ nll,:oholo,\ych I pr1.ec1\.,d2inlnn1a narkomanii: 

Profilał-t) ka 

I) \\ spieranit' i in1cJowanie roL11ych form prołilal-..t} 1-.i ,,obec dticci i mtodLi~L) . 



2) Realizo\\anie prog.ramó\\ edukacyjnych adresowanych do nauczycieli i rodzicó\\. mających na celu 
wspieranie abst) 11enc.1i dziecka i przygotowanie go do podcjmov.ania odpowiedzialnych dec) zji 
związanych z substancjami psychoaktywnymi. 

3) Wspieranie alternat1 wnych fonn spędzania ,,.olnego czasu pr/ez dzieci i mlodziez (a takze z.a.kup sprzętu 
i materiałów do prowadzenia łych Lnjęć). w tym prowad.r,enie pozalckc:i,jnych zajęć sponowych. a także 
dzialai1 na r:zecz do1.yv. iania dzieci uczest111czących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -
v. ychowawczych i socjoterapeutycznych. 

4) Wspieranie lokalnych imprez i koncertÓ\\. promujących zdrnwy. tr.leŹW) styl życia - propagujących 
zwłaszcza wśród młodzieży posUl\\.y wolne od u±) wek. i przemocy. 

Edukntja Publiczn:1 

I) Prowadzenie lokalnych kampanii edukncyjn)-ch z,A iąanych z profilaklyk.q uzależnieti mając) eh na celu 
'" szczególności zmniejszenie liczb) kobiet "' ciąi) pijących alt-.ohol. 

2) Udział w ogólnopolskich kampaniach infom1acyJnych i edukacyjnych związanych z profilaktyką 
i rozwią7.) wan iem problemów alkoholow) eh orar przeciwdziałaniem narkomanii. 

3) Opraco\\ ywanie. wydawanie i zakup materiałów infonnac)jno - edukac)jnych dol.) czących profilaktyki 
i ronviązy\l,ania problemó," all-.oholowych oraz narkom~mii. 

4) Publikowanie w mediach informacji o problem3ch z\vią7.anych z nadużywaniem alkoholu i uży,\aniem 
narkotykó'-\. 

5) Pro\\adLenie lokalnej kampanii edukacyjnej. ?wiązanej z promowaniem trzeźwości l-.ierov.có,,. 

6) Propagowanie trakto\,ania uzależnienia od alkoholu jak.o chorob) w celu zmiany postaw piętnujących 
alkoholików, ,, poi;ta\\} st...laniajqce ich do podjęcia leczenia. 

§ 7. Wspomaganie dzialalnosci inst)tucji. slo\\arzyszcń i osób fizycl:nych. sluzącej ro~i32}\\aniu 
problemÓ\\. alkoholCI\\ ych oraz narkomanii. Zape" nienic uzialalności Miejskiej Komisji Rozwiązywarna 
Problemóv„ Alkoholo,\)'Ch. 

I) Dofinansowanie zadan z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemó,, alkoholo""Ych realizowanych 
przez orgai1izacje pozamidowe. 

2) Wspieranie grup samopomocowych skupiających osob} 
dofinansowanie dzialan integracyjnych podtnymujących 
wspóluzalc.mionych. 

uzależnione i kh rodzin) poprze7 
proces terapii osób tuależnionych 

3) Zape,,nienic działalności Miejskiej Komisji RoZ\,iązywania Problemów Alkoholov.ych. szkoleń dla 
członków Komisji oraz pracownika Urzędu Miasto Mi11sk Ma7owiecki ,,ykonywującego zadania 
związane z realizacją Programu. 

§ 8. Działania 71nier/.ające do ograniczenia do:,1ępności spożycia alkoholu. 

I) Prowadzenie dzialai'i umo;,lj\\ iających dingno.lę stanu faktycznego ' ·"' iąt..anego z dostępem alkoholu dla 
osób małoletnich. 

2) Współpraca z Policją i Straźą Miejską w zakresie stoso\,ania na terenie Mińska Mazowieckiego 
przepisów prawa dotyc.t4cego obrotu napoJami alkoholowymi oraz zwią7..anych z L.akazem rel-.lam) 
i promocji napojów alkoholowych. w szc7cgólności skierowanej do mlodzieŻ). 

3) Podejmowanie dziala11 edukac:,Jnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań 
kontrolnych i interwenc)jnych. mających na celu ogranicz.anie doscęrności napojó\\ alt-.oholowych 
i przestrzegania zakazu sprzedaZ}· alkoholu osobom poniżej 18 roku zyda. 
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§ 9. Zasad) W) nagrad1.ama czlonk(m i\ liejsk1e1 Kt)lllisji Rom 1ą.zpvania Problemów Alkoholowyt:h 
l stała s1e wynagrodzenie liczone oJ pr1ecięlnl.!g.o "ynagrod1cnia miesięcznego z I V 1-wartalu ubiegłego 
roku, oglas1.anego ,, formie komunikalll \\ D,ricnnlku Ur;-ędO'A)m Rucz)pospolite_i Polskiej .. Monitor 
Polski„ pr1e1 Prezesa Urzędu Stal) sł) c,nego na pod:.li\\\ie upowaznienia ,, ynikaJącego z art. 20 pkt 2 usta,,~ 
z dnia 17 grudnia I Q98 r. o emer) lurach i rentach I Fundu:..ru UbL•tpicczen ~polcczn~ eh (LJ. Dz.U. z 20 I 6 r .. 
poz. 887 z póżn. Lm ) " ") sokości: I, 10°'o tego'') nagrodlema dla Przewodniczacego Komisji. 2t 7% tego 
\\)nagrodzenia dla czlonl-ów KomisJi. za udział"' posil!dz..:mu Kom1sj1. 

§ 10. ladania Mil.!jsldcgo Programu Pn.ililnl-l)l-.i i Ro1.,,iązywnnia Problemów Alkoholow),ch oruz 
Przeciwdziałania Narkomanii rc.ilizuje Um.td Miasta \lińsk Mazov.ieck1. 

§ 1 J. Sposoby rea!i1acji zadJń Progr;llllll 

11 PO\\ ierzanie realizacji zadan organiu1c1om i 1edno::-1kom. o ktof) eh lllO\\ll \\ prt.ep1sach usra,\) o poz~ tku 
public2J1) m 1 \\ olontarincie ,, trybie otwurt~ eh konkursÓ\\ oferl. 

2 l /.akup i zle~anic usług z zas1ostmru1iem prnceJut) zunHh, kn publicznych. 

§ 12. Zasad) fin anso,, ania :,,.adań u.rętyc:h ,, Pmgramić. \>.} -.okość ~rudl-.t'm lin anso"' ych pr1c~,, idz1an) eh 
na realizacje zadań UJ<!I) eh w Prt)granm: okres la uclmal,1 buJJ\!lowa na :!O I 7 rok 


