
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr … … … 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia … … … … … … … 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 1990r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 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. 3 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. 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na lata 2022-2025  w brzmieniu 

załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr 469/LIII/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 grudnia 2021 roku 

 w  sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Milanówek na rok 2022. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 

 z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2022r. 

 

Wiceprzewodnicząca 

            Rady Miasta Milanówka 

 

              Jolanta Nowakowska 

 



UZASADNIENIE 
Przedstawiony projekt uchwały wynika z faktu zmiany przepisów prawa oraz dostosowania 
tych zmian do uchwalanego prawa miejscowego. Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszły 
przepisy wprowadzone ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu 
publicznym oraz niektórych innych ustaw, które zmieniły zasady przyjmowania uchwał 
w sprawie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
programów przeciwdziałania narkomani.  Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, uchwalone przed 
1 stycznia 2022 roku uchwały w sprawie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz gminne programy przeciwdziałania narkomani obowiązują 
nie dłużej niż do 31 marca 2022r.  
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 powyższym, przyjęta przez Radę Miasta Milanówka Uchwała Nr 469/LIII/2021 
z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta Milanówka na rok 2022, z dniem 
31 marca 2021 roku przestaje obowiązywać z mocy prawa, tym samym  niezbędne jest 
przyjęcie nowej uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Przedstawiony  program obejmuje okres realizacji od dnia wejścia uchwały tj.  1 kwietnia 
2022 do 31 grudnia 2025, czyli prawie 4 lata co jest zgodne z zapisem ustawowym co do 
maksymalnego okresu na jaki może być przyjęty program. Program zawiera zadania 
z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii a także uzależnień 
behawioralnych. Program został opracowany z uwzględnieniem zapisów Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2021-2025, rekomendacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania 
Uzależnieniom  oraz rekomendacji  dotyczących realizowania i finansowania gminnych 
programów wskazanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. 
Program uwzględnia działania z obszaru profilaktyki uniwersalnej – skierowanej do całych 
grup niezależnie od stopnia ryzyka występowania problemów związanych ze spożywaniem 
alkoholu, obszaru profilaktyki selektywnej - ukierunkowanej na jednostki i grupy 
zwiększonego ryzyka oraz profilaktyki wskazującej - ukierunkowanej na jednostki lub grupy 
wysokiego ryzyka demonstrujące wczesne symptomy problemów związanych z używaniem. 
Program pozwala na kontynuację  dotychczasowych  dobrych praktyk między innymi 
w oparciu o współpracę z placówkami oświatowymi, realizację programów profilaktycznych 
skierowanych do rodziców, opiekunów i wychowawców, prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego, Placówki Wsparcia Dziennego działań informacyjno-edukacyjnych jak 
również pozwoli na inicjowanie nowych form zgodnych z przyjętymi kierunkami działań.  
Źródłem finansowania zadań Programu będą  dochody gminy pochodzące z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniesione przez podmioty 
gospodarcze (zgodnie z art. 182 ustawy z dnia w tym również w opakowaniach 
jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) oraz środki pozyskane 
z innych źródeł m. in. z dotacji celowych  budżetu państwa. 
 
Przygotowała: Magdalena Jachna 


