
UZASADNIENIE 
do uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho
lowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciw
działania Narkomanii na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. 

Zgodnie z art.4^ ust.l ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487) do zadań własnych gminy nale
ży prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholo
wych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, a także przeciwdziałanie 
narkomanii. 
Realizacja powyższych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwalanego 
corocznie przez Radę Gminy. 
Program jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Mińsk Mazowiecki z lat poprzed
nich. Określa on lokalne propozycje działań w zakresie zadań własnych, obejmujących profi
laktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu oraz 
związanych ze zjawiskiem przemocy. 

Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, 
osób z grup ryzyka, dzieci i młodzieży, a także osób zajmujących się problemami alkoholo
wymi zawodowo. 

Głównym zadaniem programu jest stworzenie warunków służących zmniejszaniu szkód spo
łecznych i ekonomicznych związanych z nadużywaniem alkoholu, a także zapobieganiu mar
ginalizacji i wykluczeniu społecznemu uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców 
Gminy Mińsk Mazowiecki. 
Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota środków finansowych nie wykorzystana w danym 
roku budżetowym powinna zwiększyć pule środków przeznaczonych w następnym roku na 
realizację gminnych programów. 

Gminny Program na 2018 rok został opracowany zgodnie z obligatoryjnymi zadaniami oraz 

potrzebami występującymi na terenie gminy. 
W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały należy uznać za zasadne. 
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