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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR 23.192.2020 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 
rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 04 kwietnia 2016r. r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U.2020 poz.713 ze zm.), art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2019 poz.2277 ze zm.) Rada Miejska 
uchwala: 

§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, 
stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.
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Załącznik do uchwały Nr 23.192.2020 
Rady Miejskiej w Krzepicach 
z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 

Harmonogram działań z określeniem kosztów realizacji 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został opracowany 
w oparciu o zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z dn.26.10.1982 r. (tj. Dz.U.2019.,poz.2277 ze zm.) z uwzględnieniem celów 
operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz.U.2016.1492). 
Wymieniona ustawa umożliwia samorządowi gminy prowadzenie lokalnej polityki społecznej, 
gospodarczej, oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej wobec osób nadużywających alkoholu, 
współuzależnionych członków rodzin a w szczególności dzieci oraz podmiotów zajmujących się 
handlem napojami alkoholowymi. Wyznacza konkretne zadania i wskazuje środki finansowe na ich 
realizację. 

 Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Krzepice, a w tym: osoby uzależnione 
i zagrożone patrologiami społecznymi wraz ze swoimi rodzinami , jednostki zajmujące się pracą 
z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z uzależnieniem od 
alkoholu, placówki oświatowe, instytucje kultury, M-GOPS w Krzepicach, organizacje 
pozarządowe oraz wszyscy którzy promują zdrowy styl życia wolny od nałogów oraz szerzeniu 
idei trzeźwości w środowisku lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

 Program ma na celu usystematyzowanie prowadzenia działań związanych z profilaktyką                             
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy Krzepice. 

Jako priorytetowe zadania programu na rok 2021 przyjęto kontynuację i rozwijanie 
dotychczasowych działań ze szczególnym naciskiem na zwiększanie dostępności pomocy 
terapeutycznej i psychologicznej osób uzależnionych, członków ich rodzin a także działania 
profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, których realizacja następować będzie poprzez 
wspieranie programów profilaktycznych i organizację form spędzania czasu wolnego. 

Realizacja programu ma za zadanie wpłynąć za zmniejszenie indywidualnych zagrożeń 
zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z nadużywania alkoholu, na poprawę kondycji 
fizycznej, psychicznej i moralnej dzieci i młodzieży, oraz zwiększenie bezpieczeństwa w sferze 
życia rodzinnego. 

 Cele programu 

1. Ograniczenie w Gminie Krzepice występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem 
nadużywania alkoholu . 

2. Zwiększenie dostępności do terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. 

3. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci,  
młodzież i dorosłych. 

 Cel działania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integracja ze społecznością 
lokalną 

1. Monitorowanie sytuacji w Gminie Krzepice pod kątem utworzenia lub dofinansowania 
Centrum Integracji Społecznej, 

2. Współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie, 

3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku, 

4. Współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzepicach, 
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5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

Zadania Programu. 

I.  Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu. 

1. Współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Oleśnie 
i Kłobucku. 

2. Dofinansowanie dodatkowych programów profilaktycznych dla osób uzależnionych od 
alkoholu nie objętych kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia, prowadzonych w placówkach 
zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień. 

3. Współpraca z biegłymi sądowymi w zakresie leczenia i terapii osób nadużywających alkoholu 
oraz badań i opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 

4. Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia. 

5. Dofinansowanie szkoleń i kursów dla osób pomagających w zakresie pracy z osobami 
uzależnionymi. 

6. Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od 
alkoholu oraz członków ich rodzin, a także dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. 

7. Udzielanie informacji o możliwościach pomocy i leczenia odwykowego oraz porad 
psychospołecznych i prawnych dla osób w sprawach związanych z uzależnieniami i przemocą 
w rodzinie. 

8. Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy zrzeszonych w Klubach Abstynenckich. 

II .  Prowadzenie  profilaktycznej działalności  informacyjnej  i edukacyjnej  w  zakresie  
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

1. Finansowanie szkolnych programów profilaktyczno - wychowawczych szkół i gimnazjum 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. 

2. Finansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mających 

na celu propagowanie zdrowego stylu życia. 

3. Udział w kampaniach profilaktyczno – edukacyjnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. 

4. Zakup sprzętu sportowego oraz urządzeń rekreacyjnych niezbędnego przy organizacji 

pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych  dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

5. Zakup i dystrybucja ulotek, broszur, plakatów, książek, czasopism specjalistycznych i innych 

materiałów edukacyjnych i promocyjnych, związanych z realizacją zadań określonych 

w programie. 

6. Organizowanie dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym  i przemocą w rodzinie 
spotkań mających na celu integrację z rówieśnikami i grupami społecznymi mogącymi udzielić 
wsparcia  (imprezy z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, imprezy  integracyjne). 

III.    Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹  
i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 

1. Prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 
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2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy podejmowanie działań 
interwencyjnych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego za 
naruszenie przepisów mówiących o zakazie reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz  
zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, osobom do 
18 roku życia na kredyt lub pod zastaw. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Zadania Komisji określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności: 

1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką       
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

2. Przyjęcie zgłoszenia w przypadku występowania nadużywania alkoholu z jednoczesnym 
wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

3. Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i zmotywowanie do leczenia 
odwykowego. 

4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

5. Współpraca z policją w celu diagnozowania oraz zapobiegania zjawiskom patologii. 

6. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w stosunku do podmiotów 
gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia    
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 

7. Opiniowanie wniosków na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. 

8. Podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki szkolnej  
i rodzinnej oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. 

9. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ 
i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie 
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

10. Udział w szkoleniach przeznaczonych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

 Realizatorzy Programu 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Służba Zdrowia . 

3. Realizatorzy programów profilaktycznych w szkołach, nauczyciele i pedagodzy. 

4. Gminne Instytucje Kultury. 

5. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i narkomanii. 

6. Komisariat Policji 

Zasady   wynagradzania   członków   Gminnej    Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych : 

1. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji, 

2. Ustala się wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł brutto za pracę na jednym posiedzeniu dla jednego 
członka Komisji. 
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Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   
Problemów Alkoholowych  

1. Źródłem finansowania zadań wynikających z Programu są środki finansowe budżetu gminy 
pobierane za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krzepice. 

2. Sposób wydatkowania środków finansowych określa harmonogram zadań i wydatków 
wynikających z Programu. 

3. Dokumentem prawnym tworzącym podstawę do prowadzenia i finansowania działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. 
Dz.U.2019 poz. 2277 ze zm.)  oraz   wytyczne   Państwowej   Agencji Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych, 

4. Obsługę finansowo – księgową zadań wynikających z Programu – wykonuje księgowość . 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 
Harmonogram działań z określeniem kosztów realizacji 

Lp Główne Kierunki 
działania 

Formy realizacji Termin 
realizacji 

Odpowie - 
dzialny 

Koszty 
(zł) 

Uwagi 

1. Zakup i dystrybucja 
materiałów 
informacyjno – 
edukacyjnych dla 
potrzeb społecznych, 
instytucji i organizacji 
współpracujących w 
zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie 
(M-G.O.P.S., szkoły 
Policja, służba zdrowia) 

Na 
bieżąco 

Burmistrz i 
G.K.R.P.A. 

500 Wydawnictwa 
naukowe, broszury, 

ulotki, plakaty, 
Programy, 
czasopisma 

2. Praca Gminnej 
Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
alkoholowych 

-”- -”-   

a) Opracowanie 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych i 
Przemocy w Rodzinie 
na 2021 rok 

Listopad/ 
grudzień 

 
-”- 

 
- 

 

b) Realizacja 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Na 
bieżąco 

 
-”- 

 
- 

 

I Zwiększenie 
dostępności pomocy 
terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych 
od alkoholu i osób 
zagrożonych 
uzależnieniem 

c) Przyjmowanie 
wniosków dotyczących 
skierowania na leczenie 
odwykowe 

-”- -”- -  
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d) Sporządzanie 
wywiadów 
środowiskowych 
dotyczących 
nadużywania alkoholu 
na potrzeby G.K.R.P.A. 

-”- M-G.O.P.S. -  

e) Przeprowadzanie 
badań przez biegłych 
sądowych w 
przedmiocie 
uzależnienia 

Zależnie 
od 

potrzeb 

 4000  

f) Posiedzenia komisji -”- G.K.R.P.A. 2000 50 zł. Dla 1-go 
członka komisji za 

posiedzenie 
g) Kompleksowe 
opracowanie 
dokumentacji 
obowiązującej przy 
kierowaniu wniosku do 
Sądu Rejonowego 
celem skierowania 
osoby uzależnionej od 
alkoholu na leczenie 
odwykowe 

Na 
bieżąco 

G.K.R.P.A. i 
M-G.O.P.S. 

 
- 

 

h) Współpraca z 
Ośrodkiem terapii 
Uzależnień od 
Alkoholu w 
Parzymiechach, 
Lublińcu oraz Poradnią 
Odwykową w 
Kłobucku, celem 
objęcia leczeniem osób 
uzależnionych od 
alkoholu 

Zależnie 
od 

potrzeb 

 
-”- 

 
- 

 

3. Uczestnictwo 
członków G.K.R.P.A. i 
pracowników M-
G.O.P.S. w kursach i 
konferencjach w 
zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 
przeciwdziałania 
przemocy domowej 

 
-”- 

 
-”- 

1000 Szkolenie członków 
komisji i zespołu 

interdyscyplinarnego 

4. Funkcjonowanie 
Punktu Informacyjno – 
Konsultacyjnego dla 
osób uzależnionych od 
alkoholu, członków ich 
rodzin i ofiar przemocy 
domowej 

 
Na 

bieżąco 

 
-”- 

5000  

5. Wspieranie działań 
służby zdrowia w 
zakresie promocji  
zdrowia i profilaktyki 
alkoholowej w gminie 
Krzepice 

 
-”- 

 
-”- 

-  

II Udzielanie rodzinom 1. Udzielanie     
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informacji dotyczących 
problematyki 
alkoholowej, 
narkomanii, możliwości 
leczenia i wychodzenia 
z nałogu oraz form i 
metod przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

-”- -”- - 

2. Integrowanie działań 
różnych instytucji 
zajmujących się 
profilaktyką i 
rozwiązywaniem 
problemów 
alkoholowych 

 
-”- 

 
-”- 

 
- 

 

3. Działanie grup 
wsparcia dla osób 
współuzależnionych od 
alkoholu 

Na 
bieżąco 

-”- 5000 Terapia 
psychologiczna 

4. Dofinansowanie 
terapii rodzinnej 

-”- -”- 18 000  

5. Mikołaj i Choinka 
dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych 

Styczeń 
/grudzień 

 
-”- 

  

6. Dofinansowanie 
funkcjonowania 
świetlic 
środowiskowych 

Na 
bieżąco 

-”- -  

w których występują 
problemy alkoholowe 
pomocy 
psychospołecznej, 
prawnej a w 
szczególności ochrony 
przed przemocą w 
rodzinie 

7. Współpraca z Policją 
w zakresie interwencji 
w środowiska 
alkoholowe lub na 
skutek stosowanej 
przemocy domowej 

 
-”- 

 
-”- 

-  

1. Organizowanie i 
prowadzenie na terenie 
szkół i innych 
placówek oświatowo – 
wychowawczych 
programów i 
konkursów dla dzieci i 
młodzieży w ramach 
profilaktyki 
alkoholowej 

 
-”- 

 
-”- 

9000  

2. Prowadzenie 
lokalnych i 
regionalnych kampanii 
związanych z 
profilaktyką 
alkoholową, 
współudział w 
ogólnopolskich 
kampaniach 
medialnych 
dotyczących tej 
problematyki 

 
-”- 

 
-”- 

100  

III Prowadzenie 
profilaktycznej 
działalności 
informacyjnej i 
edukacyjnej w 
zakresie 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 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 

3. Propagowanie 
zdrowego i aktywnego 
trybu życia w ramach 
profilaktyki 

 
-”- 

 
-”- 

120 600  
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alkoholowej na terenie 
gminy Krzepice 
4. Dofinansowanie 
obozów i wycieczek dla 
dzieci i młodzieży w 
ramach profilaktyki 
alkoholowej 

 
-”- 

 
-”- 

18 000  

1. Współpraca z 
Policją, kuratorami 
sądowymi i innymi 
służbami 
porządkowymi w 
zakresie rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

 
-”- 

 
-”- 

-  

2. Wspieranie działań 
ruchu trzeźwościowego 
na terenie gminy 
Krzepice 

-”- -”- 800  

IV Wspomaganie 
działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób 
fizycznych służącej 
rozwiązywaniu 
problemów 
alkoholowych 

3. Edukacja społeczna, 
prawna w zakresie 
problematyki 
alkoholowej, 
narkomanii i 
przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie 
(członków G.K.R.P.A., 
M-G.O.P.S., 
nauczycieli) 

 
-”- 

 
-”- 

-  

1. Występowanie przed 
sądem w charakterze 
oskarżyciela 
publicznego 

-”- -”- -  

2. Przyjmowanie 
zgłoszeń 
interwencyjnych 
dotyczących naruszenia 
przepisów 
wynikających z ustawy 
o wychowaniu w 
trzeźwości i 
przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

 
-”- 

 
-”- 

-  

V Podejmowanie 
interwencji w związku 
z naruszeniem 
przepisów ustawy o 
wychowaniu w 
trzeźwości i 
przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi art.13¹ 
i art.15 oraz 
występowanie przed 
sądem w charakterze 
oskarżyciela 
publicznego 

3. Opłaty sądowe 
wniosków G.K.R.P.A. 
o leczenie odwykowe 

-”- G.K.R.P.A. 1000  

VI Wspieranie 
zatrudnienia 
socjalnego 

1. Reintegracja 
społeczna i zawodowa 
osób uzależnionych od 
alkoholu i ich rodzin z 
instytucjami 
działającymi na terenie 
gminy 

 
-”- 

 
-”- 

-  

1. Obsługa biurowa 
G.K.R.P.A. np. 
materiały biurowe, 
korespondencja, za 
rozmowy telefoniczne – 
abonament 

Zależnie 
od 

potrzeb 

G.K.R.P.A. 1442  VII Działanie związane z 
obsługą organizacyjno 
– techniczną 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 2. Przygotowanie Styczeń  -  
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Alkoholowych na 
2020 rok 

sprawozdania z 
działalności 
G.K.R.P.A. oraz 
realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych za 
ubiegły rok 

2022 r -”- 

Ogółem 186 442  
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Uzasadnienie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2021 opracowano zgodnie z art.4¹ ust.2 ustawy z  dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2019 poz.2277 ze zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 04 kwietnia 2016 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020,
poz. 713 ze zm.) z uwzględnieniem celów operacyjnych dotyczących profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Narodowym Programie Zdrowia
na lata 2016 – 2020 (Dz.U.2016.1492).

Sporządziła: Małgorzata Krzemińska
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