
UCHWAŁA NR XXXII.283.2021 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 21 października 2021 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki prowadzenia niektórych działań w ramach 
zadań publicznych dotyczących rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przed przemocą oraz udzielenia dotacji na ten cel w 2022 
roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372, z późn.zm.) w związku z art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 roku, 
poz. 1119 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 poz. 1249, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Powierza się Miastu Mińsk Mazowiecki prowadzenie działań w ramach zadań publicznych 
dotyczących zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu 
i zagrożonych narkomanią, pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami 
psychoaktywnymi oraz pomocy dla rodzin potrzebujących wsparcia poprzez udzielanie pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.  

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 realizowane będą w Mińskim Centrum Profilaktyki 
w Mińsku Mazowieckim. 

3. Na realizację zadań, o którym mowa w ust. 1 udziela się miastu Mińsk Mazowiecki dotacji 
w wysokości 100 000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych). 

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyjęcia zadań oraz sposób przekazania i rozliczania dotacji 
określi porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki a Wójtem Gminy 
Mińsk Mazowiecki. 

§ 3. Porozumienie, o którym mowa w § 2 wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE 

Powyższa uchwała, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pozwala powierzyć Miastu Mińsk 
Mazowiecki działania dotyczące realizacji szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień oraz 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki funkcjonuje Mińskie 
Centrum Profilaktyki, do zadań którego należy m. in. zapewnienie dostępności pomocy 
terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią, pomocy 
terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz pomocy dla 
rodzin potrzebujących wsparcia poprzez udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W jednostce jest zatrudniony 
wielospecjalistyczny zespół: psychologów, socjoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień, 
prawników pracujących zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Centrum dysponuje tez 
odpowiednim lokalem, by świadczyć pomoc potrzebującym. Zaproponowana kwota dotacji 
pozwoli zwiększyć dostępność specjalistów dla mieszkańców miasta i gminy Mińsk Mazowiecki, 
dlatego podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia ww. zadania publicznego Miastu 
Mińsk Mazowiecki oraz zawarcia porozumienia przez Gminę Mińsk Mazowiecki dotyczącego 
objęcia jej mieszkańców usługami świadczonymi przez Mińskie Centrum Profilaktyki i udzielenie 
Miastu Mińsk Mazowiecki dotacji na ten cel jest zasadne.  
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