
UCHWAŁA NR XLIV.413.2018
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982  r. o wychowaniu w  trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), art. 7, art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2016 - 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 994 późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

2. Burmistrz Miasta przedstawi Radzie Miasta raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Makowski
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Załącznik do uchwały Nr XLIV.413.2018

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 24 września 2018 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Podstawowe kierunki działań określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok – zwanym dalej
Programem, odpowiadają zadaniom nałożonym na gminy przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, a także ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przy opracowaniu niniejszego Programu uwzględnione zostały także wskazówki wynikające
z Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania
i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok określa lokalną strategię prowadzenia działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym ograniczaniem dostępności napojów
alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości
prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe.

Zadania określone w Programie są bezpłatne i adresowane do wszystkich mieszkańców Miasta Mińsk
Mazowiecki, a w szczególności do osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin, którzy
podobnie jak osoba z problemem alkoholowym, podlegają niszczącym skutkom długotrwałego oddziaływania
alkoholu.

Rozdział II

Cele i założenia Programu

§ 2.

Program zakłada wielostronne oddziaływania, których głównym celem jest zapobieganie powstawaniu
nowych problemów związanych z alkoholem i narkotykami, zmniejszenie rozmiaru szkód związanych z już
występującymi problemami uzależnień oraz tworzenie warunków do zwiększania potencjału podmiotów
lokalnych prowadzących działalność w tej sferze.

.

Rozdział III

Priorytetowe zadania

§ 3.

1.Rozwijanie edukacji publicznej mającej na celu informowanie o problemach i szkodach związanych
z nadużywaniem alkoholu oraz używaniem narkotyków.
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2.Zwiększanie dostępności i jakości szkolnych programów profilaktycznych w celu poszerzania wiedzy
dzieci i młodzieży na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

3.Wspieranie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w szkołach oraz miejsc wsparcia środowiskowego
i klubów młodzieżowych prowadzących programy socjoterapii i udzielających innego rodzaju wsparcia.

4.Promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, w szczególności poprzez upowszechnianie
i wspieranie adresowanych do dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

5.Wspieranie działań służących rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu.

6.Ograniczanie dostępności napojów alkoholowych poprzez promowanie właściwego usytuowania punktów
sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczenia godzin otwarcia punktów sprzedaży detalicznej napojów
alkoholowych.

7.Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych przez sprzedawców alkoholu, w szczególności
dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.

8.Organizowanie szkoleń dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych.

9.Kontrolowanie sposobu prowadzenia reklamy i promocji napojów alkoholowych.

10.Zwiększanie dostępności programów terapeutycznych dla osób uzależnionych/pijących szkodliwie
i członków ich rodzin.

11.Zwiększanie dostępności pomocy prawnej, pedagogicznej, psychologicznej i innej skierowanej dla rodzin
doświadczających problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków oraz związanych
z przemocą w rodzinie.

12.Prowadzenie wobec osób uzależnionych od alkoholu działań motywujących do leczenia.

13.Wspieranie organizacji pozarządowych i środowisk młodzieżowych w ich działalności mającej na celu
promowanie zdrowego stylu życia i abstynencji oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy.

Rozdział IV

Zadania szczegółowe

§ 4.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i osób zagrożonych narkomanią.

1.Współpraca z podmiotami prowadzącym działalność leczniczą w zakresie leczenia osób uzależnionych.

2.Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu/pijących szkodliwie i członków
ich rodzin doznających szkód z tego powodu.

3.Wdrażanie programów terapeutycznych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu, dopalaczy
i narkotyków.

4.Organizowanie działań zapobiegawczych - terapii, motywujących do leczenia i wspomagających leczenie
uzależnień.

5.Realizacja programów zapobiegania nawrotom picia u osób po leczeniu odwykowym oraz mających na
celu ograniczanie indywidualnych i społecznych skutków choroby.

§ 5.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub związane z narkomanią, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Prowadzenie wobec osób uzależnionych od alkoholu działań motywujących do podjęcia leczenia
odwykowego – pokrywanie kosztów wydawania opinii przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa)
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2.Prowadzenie postępowań w sprawie zobowiązania przez sąd osób uzależnionych do leczenia
odwykowego.
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3.Dofinansowanie działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych w szkołach oraz placówek wsparcia
dziennego tj. świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych prowadzących programy socjoterapii, w tym
dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym lub z problemem narkomanii, jak również
zagrożonych tymi uzależnieniami.

4.Dofinansowanie kolonii, półkolonii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta, z rodzin,
w których występują problemy alkoholowe lub związane z narkomanią, jak również z rodzin zagrożonych tymi
uzależnieniami.

5.Prowadzenie programów korekcyjno – edukacyjnych z zakresu socjoterapii dla dzieci i młodzieży
wymagającej takiego wsparcia.

6.Objęcie członków rodzin z problemem alkoholowym lub problemem narkomanii oraz ofiar przemocy
w rodzinie bezpłatną pomocą terapeutyczną, psychologiczną, pedagogiczną i prawną w Mińskim Centrum
Profilaktyki.

7.Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób współuzależnionych z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci
Alkoholików).

8.Prowadzenie programów edukacyjno – profilaktycznych skierowanych do dorosłych, w tym seniorów,
z zakresu problematyki uzależnień oraz promocji zdrowego i trzeźwego stylu życia.

9.Prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących do wychowania dzieci bez używek
i stosowania przemocy.

10.Prowadzenie w Mińskim Centrum Profilaktyki Telefonu Interwencyjnego w zakresie problematyki
uzależnień od środków psychoaktywnych, alkoholu, dopalaczy, narkotyków i przemocy domowej,
w godzinach urzędowania Centrum.

11.Podnoszenie kompetencji osób zawodowo działających w obszarze rozwiązywania problemów,
wynikających z używania alkoholu lub narkotyków, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
poprzez ich udział w konferencjach lub szkoleniach.

12.Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań
profilaktycznych (w tym z zakresu cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej) oraz udzielających pomocy
dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

13.Kierowanie i zarządzanie Mińskim Centrum Profilaktyki, w tym zapewnienie obsługi administracyjnej
i odpowiedniej infrastruktury (utrzymanie obiektu).

14.Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym poprzez udział członków Komisji w pracach Zespołu i grup
roboczych.

§ 6.

Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej, w szczególności dla
dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

1.Profilaktyka

1)Wspieranie i inicjowanie różnych form profilaktyki wobec dzieci i młodzieży.

2)Realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym
uwzględnieniem programów z systemu rekomendacji.

3)Realizuja programów edukacyjnych adresowanych do nauczycieli i rodziców, mających na celu wspieranie
abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

4)Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym
poprzez wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież o charakterze
rekreacyjnym, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

5)Wspieranie koncertów promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny styl życia – propagujących zwłaszcza
wśród młodzieży postawy wolne od używek i przemocy.

2.Edukacja Publiczna
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1)Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, w tym dotyczących
informowania na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu przez kobiety będące w ciąży.

2)Udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych i edukacyjnych związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

3)Zakup wydawnictw informacyjno - edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz narkomanii oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4)Publikowanie informacji o problemach związanych z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków.

5)Prowadzenie lokalnej kampanii edukacyjnej, związanej z promowaniem trzeźwości kierowców.

6)Propagowanie traktowania uzależnienia od alkoholu jako choroby w  celu zmiany postaw piętnujących
alkoholików, w  postawy skłaniające ich do podjęcia leczenia.

§ 7.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych oraz narkomanii.

1.Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych
przez organizacje pozarządowe, w szczególności zadań mających na celu integrację osób uzależnionych od
alkoholu.

2.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie grup samopomocowych anonimowych
alkoholików (AA) skupiających osoby uzależnione i ich rodziny poprzez dofinansowanie działań
integracyjnych będących wsparciem procesu zdrowienia.

3.Wspieranie innych grup samopomocowych z zakresu uzależnień poprzez udostępnianie im pomieszczeń
Mińskiego Centrum Profilaktyki.

4.Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podnoszenie
kompetencji poprzez udział w szkoleniach członków Komisji oraz pracowników Urzędu Miasta Mińsk
Mazowiecki wykonywujących zadania związane z realizacją Programu.

§ 8.

Działania zmierzające do ograniczenia dostępności spożycia alkoholu.

1.Prowadzenie działań umożliwiających diagnozę stanu faktycznego związanego z dostępem alkoholu dla
osób małoletnich.

2.Współpraca z Policją i Strażą Miejską w zakresie przestrzegania na terenie miasta Mińska Mazowieckiego
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwał Rady Miasta z tego
zakresu.

3.Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań
kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu przestrzeganie przepisów prawa dotyczących sprzedaży
napojów alkoholowych, w tym przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

§ 9.

Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ustala się wynagrodzenie liczone od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z IV kwartału ubiegłego
roku, ogłaszanego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
przez Prezesa Urzędu Statystycznego na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 20 pkt 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1270 z późn. zm.) w wysokości:

1) 10% tego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komisji,

2) 7% tego wynagrodzenia dla członków Komisji,

za udział w posiedzeniu Komisji.

Id: 1610F5D9-D273-4B27-A302-D6A2FF2FB545. Podpisany Strona 5



§ 10.

Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii realizuje Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 11.

Sposoby realizacji zadań Programu obejmują w szczególności:

1. Powierzanie realizacji zadań organizacjom i jednostkom, w oparciu o  przepisy ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie w trybie otwartych konkursów ofert.

2. Zakup i zlecanie usług z zastosowaniem procedury zamówień publicznych.

§ 12.

Zasady finansowania zadań ujętych w Programie.

Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań ujętych w Programie określa uchwała
budżetowa na 2018 rok.
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