
UCHWAŁA Nr XLII/24/2022

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2024  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U.  z  2022  r.  poz.559), art.41 ust.2  i  ust.5  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o
wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (Dz.U.  z  2021  r.  poz.1119,
poz.2469,  z 2022 r. poz.  24,  poz.218) oraz art.10 ust.2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz.2050, z 2021 r. poz.2469)  Rada Miasta
Skierniewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/154/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia
2021  roku  w  sprawie  przyjęcia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  na  2022  rok  w  Skierniewicach  oraz  Miejskiego  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w Skierniewicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

          Przewodniczący Rady 

               Andrzej Melon
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Wprowadzenie

Miejski Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz

Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Miasta  Skierniewice  na  lata  2022-2024,  zwany  dalej

„Programem”, jest zapisem działań, które w najbliższym roku realizowane będą w ramach

zadań  własnych  gminy  miejskiej  w  obszarze  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 Program  przedstawia  zadania  własne  gminy  wynikające  z  art.  4¹  ustawy  z  dnia  26

października  1982 r.  o  wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie

z  którymi  zadania  w  zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom,  w  tym  uzależnieniom

behawioralnym  wykonuje  się  przez  odpowiednie  kształtowanie  polityki  społecznej,  w

szczególności  tworzenie  warunków  do  prowadzenia  działalności  wychowawczej,

profilaktycznej i informacyjnej, ograniczenie dostępności do alkoholu, leczenia, rehabilitacji i

reintegracji  osób  uzależnionych,  zapobieganie  negatywnym  następstwom  nadużywania

alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Program opracowano zgodnie z założeniami zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia na

lata 2021-2025, dotyczącymi obszaru profilaktyki i  rozwiązywania problemów uzależnień.

Wykorzystano  również  wytyczne  Państwowej  Agencji  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  zawarte  w  opracowaniu  „Rekomendacje  do  realizowania  i  finansowania

gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok”,

diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych przeprowadzoną dla Miasta Skierniewice w 2020

roku oraz diagnozę uzależnień behawioralnych przeprowadzoną w 2022 roku.

Sposoby  realizacji  zadań  zawartych  w  Programie  dostosowane  są  do  zdiagnozowanych

potrzeb  i  możliwości  ich  realizowania  w  oparciu  o  posiadane  zasoby  instytucjonalne  i

osobowe. 



 

Rozdział I
Podstawy prawne i założenia programowe

1.1. Podstawy prawne Programu

Podstawowym  aktem  prawnym  regulującym  kwestie  związane  z  uzależnieniem  

od alkoholu jest w Polsce ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  1119 z późn.  zm.).  Zgodnie z  

art.4¹ ust.1 tejże ustawy, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem

problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy

do zadań własnych gminy”. 

Ustawodawca wskazał następujące obszary działań: 

 zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób

uzależnionych od alkoholu; 

 udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

 prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  oraz

działalności  szkoleniowej  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,

przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i

młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz

dożywiania  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo-

wychowawczych  

i socjoterapeutycznych,

 wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 
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