
UCHWAŁA NR XVII-8/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz 
art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 852, z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XIII-144/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 października 
2019 w sprawie gminnego program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na rok 2020, Rozdział II otrzymuje nowe brzmienie, określone załącznikiem do 
niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku do ww. uchwały w rozdziale IV otrzymuje nowe brzmienie punkt 2:

„2. Źródła finansowania programu.  Źródłem finansowania programu są środki finansowe budżetu 
gminy Wołomin zapisane w dziale:

1) 851 – ochrona i promocja zdrowia:

a) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii w wysokości 60 000,00 zł,

b) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 860 000,00 zł.

2) 854 – edukacyjna opieka wychowawcza:

a) Rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej
w wysokości 20 000,00 zł.

b) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w wysokości 50 000,00 zł.”.

§ 3. W załączniku do ww. uchwały w rozdziale IV otrzymuje nowe brzmienie punkt 3 :

„3. Realizatorem Programu jet Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielny Publiczny 
Zakłada Opieki Zdrowotnej w Wołominie oraz Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Wołominie.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski
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ROZDZIAŁ II

Plan działania na 2020 rok

Punktem  wyjścia  w  działaniach  profilaktycznych  powinny  być  pozytywne  informacje

o  zachowaniach  młodzieży  nie  podejmującej  zachowań  ryzykownych  i  podejmowanie  działań

służących wzmacnianiu takich postaw oraz kształtowaniu motywacji do dbania o zdrowie. 

W działaniach profilaktycznych szczególny nacisk powinno się kłaść na dostrzeganie roli różnych

podmiotów  mających  wpływ  na  młodzież  jak  rodziców,  nauczycieli,  szkolne  środowisko

rówieśnicze  lub  organizacje  religijne  oraz  podkreślanie  znaczenia  czynników  chroniących

w  profilaktyce,  szczególnie  tych,  które  chronią  przed  wieloma  zachowaniami  ryzykownymi

jednocześnie. 

Problem 1 –  Picie alkoholu i używanie środków psychoaktywnych oraz zjawisko przemocy

rówieśniczej przez młodzież szkolną

Cel strategiczny: Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. 

CELE

SZCZEGÓŁOWE

PLANOWANE DZIAŁANIA WSKAŹNIKI MIERNIK PRZEWIDYWANA

KWOTA

REALIZATOR

1.Upowszechnianie 
postaw 
abstynenckich, 
świadomości 
zdrowotnej i 
motywacji do dbania 
o zdrowie u dzieci
i młodzieży szkolnej 
oraz umiejętności 
radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych 
związanych 
z agresją. 

1. Wdrażanie programów 
profilaktycznych 
(profilaktyka: 
uniwersalna, selektywna, 
wskazująca)1 
adresowanych do dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz 
osób dorosłych, 
w szczególności 
zalecanych 
w ramach Systemu 
rekomendacji programów
profilaktycznych i 
promocji zdrowia 
psychicznego.

Liczba 
uczestników.

900 60.000,00 zł OPTU-
SPZOZ

2.Rozwijanie 
umiejętności 
twórczego  spędzania
wolnego czasu przez 
dzieci i młodzież.

1. Organizacja zimowych 
i letnich warsztatów 
edukacyjno – 
profilaktycznych. 
2. Organizacja: „Zima w 
mieście” i „Lato w 
mieście”.

Liczba 
uczestników.

100

300

35 000,00 zł

50 000,00 zł

OPTU-
SPZOZ

UM- WPS

3. Podejmowanie 
działań 
rozwijających 
kompetencje 

1. Organizacja szkoleń 
dla rodziców i 
wychowawców 
z zakresu umiejętności 

Liczba 
uczestników.

15 6.000,00 zł OPTU-
SPZOZ

1 W zależności od zapotrzebowania na dane programy zgłaszanego przez dyrektorów/pedagogów wołomińskich 
szkół. 

Załącznik do uchwały Nr XVII-8/2020

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 23 stycznia 2020 r.
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wychowawcze 
rodziców i 
wychowawców 
kształtujących 
postawy 
prozdrowotne dzieci 
i młodzieży. 

wychowawczych. 

Problem  2  –   Rodzinne  obciążenia  spowodowane  używaniem  alkoholu i  innych  środków

psychoaktywnych oraz zjawisko przemocy.

Cel strategiczny: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z alkoholem 

i innymi środkami psychoaktywnymi oraz przemocą pomocy psychospołecznej. 

CELE

SZCZEGÓŁOWE

PLANOWANE DZIAŁANIA WSKAŹNIKI MIERNIK PRZEWIDYWANA 

KWOTA

REALIZATOR

1. Pomoc rodzinom
w opiece i 
wychowaniu dzieci.  

1. Prowadzenie 
placówek wsparcia 
dziennego.

2. inne placówki wsparcia
dziennego

Liczba dzieci 
uczęszczającyc
h do placówek.

75

20

682 000,00 zł

20 000,00

OPTU-
SPZOZ

UM-WPS

2. Pomoc członkom 
rodzin dotkniętych 
problemem 
alkoholowym 
i narkotykowym. 

1. Podejmowanie przez 
Gminną Komisję 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych działań 
wynikających z ustawy 
o wychowaniu w 
trzeźwości 
i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.

2. Pomoc psychologiczna 
dla osób z syndromem 
DDA. 

3. Wspieranie 
działalności środowisk 
abstynenckich, w tym 
udzielanie wsparcia 
grupom 
samopomocowym 
Al – Anon.

Liczba osób 
wobec których 
wszczęto 
postępowanie 
wyjaśniające. 

Liczba osób 
uczestniczącyc
h w terapii.

Liczba osób 
uczestniczącyc
h w 
spotkaniach 
grup 
samopomocow
ych.

Ilość 
wniosków
jakie 
zostaną 
złożone 
do 
GKRPA

12

30

70.000,00 zł

12.000,00 zł

-

OPTU-
SPZOZ

3. Udzielanie 
pomocy osobom 
doznającym 
przemocy w 
rodzinie. 

1. Prowadzenie grupy 
wsparcia dla osób 
doświadczających  
przemocy w rodzinie.

Liczba osób 
uczestniczącyc
h 
w terapii.

10 6.000,00 zł OPTU-
SPZOZ

Problem 3 – Szkody zdrowotne i psychospołeczne spowodowane nadużywaniem 

i uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Cel  strategiczny: Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  dla  osób  uzależnionych  od

alkoholu i  innych środków psychoaktywnych oraz upowszechnianie informacji  na temat ryzyka

szkód wynikających z ich używania. 
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CELE

SZCZEGÓŁOWE

PLANOWANE DZIAŁANIA WSKAŹNIKI MIERNIK PRZEWIDYWANA

KWOTA

REALIZATOR

1.  Zwiększenie 
dostępności 
specjalistycznych 
świadczeń w 
zakresie leczenia 
uzależnienia od 
alkoholu i innych 
środków 
psychoaktywnych

1. Prowadzenie 
treningów/warsztatów 
podnoszących 
kompetencje, 
umiejętności 
konstruktywnych wzorów
zachowań. 

2. Realizacja programu 
terapii dla problemowych
użytkowników 
przetworów konopi 
(CANDIS).

3. Zakup testów do 
wykrywania substancji 
psychoaktywnych w 
organizmie. 

Liczba grup 
warsztatowych

Liczba osób 
uczestniczącyc
h 
w programie.

Liczba 
zakupionych 
testów.

2

15

270

16.000,00 zł

-

1.000,00 zł

OPTU-
SPZOZ

OPTU-
SPZOZ

OPTU-
SPZOZ

2. Prowadzenie  
działań informacyjno
– edukacyjnych  
dotyczących ryzyka 
szkód wynikających 
ze spożywania 
alkoholu i używania 
środków 
psychoaktywnych..

1. Rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych
dotyczących szkód 
wynikających 
z używania alkoholu i 
środków 
psychoaktywnych. 

Liczba 
rozpowszechni
onych 
materiałów.

3000 2.000,00 zł OPTU-
SPZOZ

3. Podnoszenie 
kwalifikacji 
zawodowych osób 
pracujących w 
lecznictwie 
odwykowym oraz 
innych osób 
pracujących z 
osobami 
uzależnionymi. 

1. Objęcie superwizją 
programu lecznictwa 
odwykowego.

2. Szkolenia dla osób 
pracujących z osobami 
uzależnionymi.

Liczba osób 
uczestniczącyc
h
w superwizji. 

Liczba 
przeszkolonych
osób

15

5

20.000,00 zł

6.000,00 zł

OPTU-
SPZOZ

Problem  4  –  Duża  dostępność  fizyczna  alkoholu  oraz  naruszanie  prawa  w  związku  ze

sprzedażą napojów alkoholowych. 

Cel strategiczny: Ograniczanie dostępności fizycznej napojów alkoholowych. 

CELE

SZCZEGÓŁOWE

PLANOWANE DZIAŁANIA WSKAŹNIKI MIERNIK PRZEWIDYWANA

KWOTA

REALIZATOR

1. Zmniejszenie 
liczby zezwoleń  na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych:

• do 4,5% 
zawartości 
alkoholu 
oraz piwa,

• od 4,5% do 
18% 
zawartości 
alkoholu (z 

1. Podjęcie stosownych 
uchwał przez Radę 
Miejską w Wołominie.

Liczba 
podjętych 
uchwał

Ustalenie 
maksymalnej 
liczby 
zezwoleń na 
sprzedaż 
napojów 
alkoholowych:
a) do 4,5% 

3 - Rada Miejska 
w Wołominie
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wyjątkiem 
piwa),

• powyżej 
18% 
zawartości 
alkoholu

przeznaczonych do 
spożycia poza 
miejscem sprzedaży.

zawartości 
alkoholu oraz 
piwa,
b) od 4,5% do 
18% zawartości
alkoholu (z 
wyjątkiem 
piwa),
c) powyżej 
18% zawartości
alkoholu

95

95

90

2. Ograniczenie 
sprzedaży napojów 
alkoholowych 
przeznaczonych do 
spożycia poza 
miejscem sprzedaży 
w godzinach 
nocnych.

1. Podjęcie stosownych 
uchwał przez Radę 
Miejską w Wołominie.

Liczba 
podjętych 
uchwał

1 - Rada Miejska 
w Wołominie

3. Przestrzeganie 
zasad i warunków 
korzystania z 
zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

1. Kontrolowanie przez 
UM plus GKRPA (w 
ramach upoważnienia 
Burmistrza Wołomina) 
punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych.

Liczba 
przeprowadzon
ych kontroli.

20 4.000,00 zł UM+GKRPA
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