
UCHWAŁA NR XIV/90/2019 
RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2019 rok

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm), art. 41 ust. 1,2,5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2137 ze zm.), art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 
2018 r. w rozdziale V po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dofinansowanie różnych form rehabilitacji osób uzależnionych po zakończonej terapii w placówkach 
uzależnień, w tym min. zakup sprzętu rehabilitacyjnego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIV/90/2019

RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM 

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie 
Mazowieckim na rok 2019

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 ze zm.) do zadań własnych miasta 
należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych miasta.
Zadania te obejmują między innymi:
1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i osób zagrożonych uzależnieniem,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii,
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 
ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6. realizacja zadań, o których mowa jest prowadzona w postaci Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
uchwalanego corocznie przez Radę Miejską,
7. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej.

W związku ze zmianą wykładni powyższych przepisów, w aktualnym stanie prawnym 
w ramach Programu nie jest możliwe dofinansowanie budowy obiektów sportowych. Możliwe 
jest działanie polegające na dofinansowaniu zakupu sprzętu sportowego w celu propagowania 
sportu jako formy alternatywnej służącej zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
Mając na uwadze powyższe przyjęcie uchwały jest zasadne.

ZASTĘPCA BUgffiSTRZA 
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