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ani n 30 pa;tdbem,i.a 2017 r 

UCHWALA R XXXIV.326.2017 
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 30 pażdziemH,a :!O 17 r. 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i RozwiąL)'"'ania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania arkomanii Miasta Mińsk Mnzo,\-iecki na 2018 rok 

Na podstawie art. 41 ust. I, 2 i 5 ustav. y z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 1rzeźwośc1 

i przeciwdziałaniu alkoholi1.1nov.i (t j. o,. U. z 1016 r.. poi. 487 l późn. zm.). an. 7. art. 10 ust. I. 2. 3 i 4 
ustaY. y 2 dnia 29 lipca 2005 r. o przeci"' działaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2017 r .. poz. 78'.3 z późn. Lm.) oraz 
Rozporzadzenia Rad)' Ministró\.\ z dnia -ł sierpnia 2016 r." :;prawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2016 - 2020 (t. j. Dz. U. z JO I 6 r.. poz. I 492). w zv.-iązku z art. 18 ust. 2 pl,..t 15 ustaw} z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 1..2017 r .. poz. 1875) - uclmala się. co następuje: 

§ 1. Uchwala się Miejski Program Pro{ilaktyl,..i i Roi." iązywania Problemóvv Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Ma.zm, iecki na 2018 rok v. brzmieniu ustalon:) m \\ załącznil,.,u do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. I. Wykonanie uch\\ały po"' iel"UI się Burmist.rto" i Miasta. 

2. Burmistr7 Miasta przedstawi Radzie Miasta rapori L W) konania Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów All,.,oholowych oru Przeciwdziałania Narkomanii 7.0 2018 rok. 

§ 3. Uchi.\ala wchod:li v. życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI V .326.2017 
Rad) Miasta Mińsk Mazowiecki 
z. dnia JO października 2017 r. 

Miejski Program Profilakt) ki i Rozwil}Z)'\rnnia Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania arkomanii Miasta Mińsk Mazo,,iccki na 2018 rok 

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Podstawowe kierunki działań określone \\ Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemó\, Alkoholowych oraz Przeciwdiialanio Narl-omanii Miasta Miń.si- Mazowiecki na 2018 rok -
zwanym dalej Programem. odpowiadaja zadaniom nałożonym na gmin) przepisami ustaW) o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. a także ustawy o przeciwdziałan iu narkomanii. 

~iejski Program Profilakt) ki i Roz" ią.zywania Problemów Alkoholo\\) eh oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Miasta Mińsk MaLO\\iecki na ::!018 rok określa lokalną strategię prowadzenia dzfalań związanych 
z profilaktyką i rozwiąz) \\ankm problemów aJkoholowych oraz integracją społeczną osób uzaleznionych od 
alkoholu i narkotyków 

Roidział 2. 
Cele i założenia Programu 

§ 2. Program zakłada wielostronne oddział) wania. których gló,, nym celem jest zapobieganie powstawaniu 
no,,ych problemów n, ią,,,anych z alkoholem i narkotykami. zmniejszenie rozmiaru szkód związanych z już 
"yst~pując) mi problemami uzależnie11 oraz tworzenie wamnków do zwiększania potencjału podmiotów 
lokalnych prowadząc) eh działalność w tej sferze. 

Rozdział 3. 
Priorytetowe zadania 

§ 3. I. Rozwijanie edukacji publicznej mającej na celu Informowanie o problemach i szkodach związanych 
z naduży,, an iem alkohol u <.1raz używaniem narkoty J..ó\,. 

2. Promowanie zdrowego stylu zycia. trzeźwości i abstynencji,,,., :..1.czególności poprzez upowszechnianie i 
wspieranie adresowan) eh do dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

3 Zwiększanie dostępności i jakości szkolnych programów prolilaktycznych w celu poszerzania wiedZ) 
dzieci i młodzieży na temat problemÓ\\ zwią.7..anych z uzy\\ an iem środkó\.\ psychoaJ..t) \\ nych. 

4. Wspieranie świetlic opiekuncz.o-wychowa,,czych \\ szkołach oraz miejsc wsparcia środowiskowego i 
klubów młodzieżowych prowadzących programy socjmerapii i udzielających innego rodzaju wsparcia. 

5. Wspieranie działań slut.ących reJ..re0cji i 7.0bawie młodzieży bez alkoholu. 

6. Ograniczanie dostępności napojÓ\\ alkoholov. ych popr.tez kontrolę liczby usymowania punktó\\ 
sprzedaży. 

7. Kontrolowanie przestrzegania przepisó,\ prawnych pt7ez spriedawcó\\ alkoholu. \\ szczególności 
dotyczących zal..aLu sprledazy alkoholu osobom niepełnoh:mim. 

8. Organizowanie szkoleń dla właścicieli i spr1edawCÓ\\ napojó\\ alJ...oholowych. 

9. Kontrolowanie sposobu prowadzenia reklam) i promocji napojó"' alkoholowych. 

I O. Zwiększanie dostępności programÓ\\ terapeutycznych dla osób uzaleznionych/pijących szkodliwie i 
członków ich rodzin. 

11. Zwiększanie dostępności pomoc} pro,\ nej. pedagogicznej. psychologicznej i innej skierowanej dla 
rodzin dofo iadczając) eh problemó" z,, iązanych z uzaleznieniem od alJ...oholu, narkotyków oraz związanych z 
przemocą w rodzinie. 

12. Prowadzenie wobec osób uzależnionych od all-.oholu działań moty\\ ujących do leczenia. 
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13. Wspieranie organizacji pozarządo\\)Ch i środowisk mlodzieżo\,ych \\ ich działalności mającej na celu 
promov.anie zdrowego st) lu życia i abstynencji oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy. ' 

Rozd1Jal -t 
Zadania szczegółowe 

§ 4. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitaqjnej dlH osób uzależnionych od 
alkoholu i osób zagrożonych narkomanią. 

I. Współpraca z placó,,..kami sluzby zdrowia w zakresie lec,enin osób uLa.Jeżnionych. 

2. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnion)ch od alkoholu/piJących szkodliwie i czlonkó\\ 
ich rodzin doznajilcych szkód z tego po~ odu. 

3. Wdrazanie programó\\ terapeutycznych dla mlodziet) :zagro.i:onej uzalc!żnieniem od alkoholu lub od 
narkotyków. 

4. Organizowanie działań zapobiega\, czych. mot) " ujących do terapii i ,,..spomagających leczenie 
uzależnień. 

§ 5. Udzielanie rodzinom, w któ~ch "ystępują problemy alkoholowe lub związane z narkomani:1, 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochron} pr1.ed przemocą w rodzinie. 

I. Prowadzenie wobec osób u1..ależnionych od alkoholu działań motywu.1ących do podjycia leczenia 
od,,..ykov.ego- pokrywanie kos7.t6\I.- \\')dawania opinii prLe7 biegłych psychia 1rę i psychologa,, pr1-edmiocie 
uzależnienia od alkoholu. 

2. Dofinansowanie działalności Ś\\ ietltc sz.kolnych oraz świetlic i klubów środowiskowych, w tym 
dożywiania dzieci i młodzieży z rod.l111 i problemem alkoholowym lub z problemem narkomanii. jak również 
zagrożonych tymi uzależnieniami. 

3. Dofinansowanie kolonii. półkolonii !el.nich i zimowych dla dzieci i mlod1ieży z terenu miasta z rodzin. 
,, których występują problemy alkoholowe lub .!wiązane L narkomanią, jak rownież z rodzin 7.agrozonych 1ymi 
uzależnieniami. 

4. Objęcie członków rod.Lin z problemem alkoholowym lub problemem narkomanii oraz ofiar przemocy " 
rodzinie bezpłatną pomocą terapeutyczną, p~ychologiczną. pedagogiczną i pra"'ną w Mi1iskim Punkcie 
lnfoml8C)jno-Konsultacyjnym. 

5. Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób współuzależnionych z syndromem ODA. 

6. Zwiększanie kwalifikacji osób mających \\ sv.ojej pracy t-..ontal-.l z o:,obami dot""niętymi problemem 
uzależnienia od alkoholu i narkot),kó" poprzez udział w szkoleniach podnoszących skuteczność ich działań. 

7. Prov,adzenie dla rodzicóv, warsztatów ksztallujących umiejętności rod.licielskie i wychowawcze. 

8. Finansowanie biet.ącej działalności Mińskiego Punktu lnformac)jno - Konsultacyjnego. 

§ 6. Realizacja profi.lakt}-cznej działalności informacyjnej i cdukac}jnej skierowanej, w zczególności 

dla dzieci i młodzieży w zakres ie roZ"iąZ)"'°nia problemów aJkobolowycb i przcciwdzialHnia 
narkomanii: 

Profilaktyka 

I. Wspieranie i inicjov. anie różnych form profilakt)ki wobec dzieci i młodzieży. 

2. Realizowanie programów edukacyjnych adresowanych do naucZ)cicli i rodzicó,,. mająC)ch na celu 
\\Spieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go Jo pl'ldcjmo,\ ania odpo\\iedzialn)ch decyzji. 

3. Wspieranie alternat) wnych fonn spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież o charakterze 
rekreaC)jny m. w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

4. Wspieranie i koncertóv„ prom ujących zdrOW), trzeż,,.,) sty I życia - propagującyeh zwlas:lcza v.śród 

mlo<lziezy postawy wolne od uży\\ ek i przemocy. 

Edukacja Publiczna 

1. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych 7 profilaktyką uzależnie11. 1,,, t)•m 
dotyczących informowania na temat zagrożeń z,, iązan) eh 7 piciem alkoholu pite7 kobiety bę<lące w ciąż). 
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:2. Udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych i edukacyjn)Ch zwią1_anych z profilaktyką i 
rozv. iązywaniern problemów alkoholowych oraz przeci,,dzialanicm narkomanii. 

3. Zakup v,ydav,nictw infom1acyjno - edukac)jn) eh dotyczących prolilakl) IJ i ro2'\ iązywania problcmó,\ 
alkoholowych ora7 narkomanii. 

4. Publikov. anie infonnacji o problemach związanych 7 nadtlż) wa niem alkoholu i llŻ) wan iem narkotyków. 

5. Prowadzenie lokalnej kampanii edukac)jnej, związanej z promowaniem trzeźwości kierowcÓ\.\•. 

6. Propagowanie traktowania u7.ależnienia od alkoholu jako choroby w celu zmiany postal,Ą, piętnujących 
alkoholil..6v.. w posta\\y skłaniające ich do podjęcia leczenia. 

§ 7. Wspomaganie działalności instytucji, sto\\ arzy uń i osób liZ)cz.nych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholo,i1·ch oraz narkomanii. 

I. Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i roz,, iązywania problemó't, alkoholowych realizowanych 
pr7ez organizacje pozarządov,e, " szczególnośc1 zadai1 mających na celu integrację osób uzależnionych od 
alkoholu. 

'.2. Wspieranie grur> samopomoc0\\ ych 
dofinansowanie działań integracyjnych 
współuzależnionych. 

skupiających osob} uz.ależnione i ich 
podtrzymujących proce:. terapii owb 

rodziny poprzez 
U2ależnionych 

3. Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiąl) wania Problemó"' Alkoholowych. podnoszenie 
kompetencji poprzez udzia~ w szkoleniach członków Komisji oraz pracowniJ..6~, Ur~du Miasta MirlSk 
Mazowiecki wykonyv.ujących zadania związane z realizacją Programu. 

§ 8. Działania 2111icrzające do ogranicania dostępności spożycia alkoholu. 

I. Prowadzenie działań umożliv, iających diagnozę stanu faktycznego związanego z dostępem alkoholu dla 
osób malolemich. 

2. Współpraca z Policją i Strażą Miejską w zakresie przes1rzegania na terenie miasta Miliska 
Mazowied.iego ustawy o wychowaniu ,., tncżwości I pr2ec1wdziałaniu alkoholizmo,, i. 

3. PrO\'vądzeoie działrui edukacyjn) eh skierowan) eh do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działa.ii 
kontrolnych i in1ernencyjnych. mających na celu przestrzeganie przepisow prawa dotyczących sprzedaż} 
napojó\, alkoholowych. w t)'m przestrzegania zakazu sprzednzy alkoholu osobom poniżej 18 roku tycia. 

§ 9. Zasady wynagradzania c:llonków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

Ustala się wynagrodzenie liczone od przeciętnego W) nagrodlenia miesięcznego z IV kwartału ubiegłego 
roku. ogłaszanego " fonnie komunikatu \\ D,riennlku Urzędo,\ ym Rzeci') pospolitej Polskiej .. Monitor Polski„ 
prze1. Prezesa Urzędu Slalystycz.ncgo na podstawie upoważnienia wynlkajacego z art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Społecznych (t. j. Oz.U. z 2017 r .. poz. 1383 
z późn. zm.) w .,,, ysokości: 

l i 10% lego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komisji. 

21 7% tego \\)nagrodzenia dla członkó,\ Komisji. 

za udział w posiedzeniu Komisji. 

§ 10. Zadania Miejskiego Programu Prolilakl~ki i Rozwiązywania Problemó" Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii realizuje Unąd Miasta Mińsk Mazowiecki. 

§ 11. posoby reali7.acji u dai1 Progrnmu. 

I. Powierzanie realizacji zada11 organizacjom i jcdnos1kom. o których mowa w pr2episach ~1staw) o 
pozy1ku publicznym i wolontariacie w li) bic otwartych J..onkursów ofert. 

:2. Zakup i zlecanie usług z zastosowaniem procedury zam6,.,,ie11 publicznych. 

§ 12. Zasad) finansowania zadań ujętych \\ Programie. 

Wysol-.ość srodków linansow)Ch przewidzianych na reali1.ację 1adań ujęt)'Ch " Programie o~reśla uchwala 
budżetowa na 2018 rok. 

PRZEWODNICZĄC\' 

UAS~ 

"'1~ --
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