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UCHWAŁA NR 34.264.2021                                                                                       

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały  Nr 23.192.2020  Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych na rok 2021, 
zmienionej Uchwałą Nr 25.201.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021r., zmienionej 

Uchwałą Nr 32.252.2021 Rady  Miejskiej w Krzepicach z dnia 05 października 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2021 
poz. 1372), art. 9³ ust. 4 w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.Dz.U.2021 poz. 1119 ) 

Rada Miejska w Krzepicach 
uchwala: 

§ 1. W uchwale nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021r. zmienionej 
Uchwałą Nr 25.201.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021r. , zmienionej Uchwałą 
Nr 32.252.2021 Rady  Miejskiej w Krzepicach z dnia 05 października 2021r. dodaje się załącznik nr 
2 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
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Załącznik do uchwały Nr 34.264.2021 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

Wydatki ze środków pochodzących z opłaty za zezwolenie, o którym  mowa  w art.  9² ust. 11, oraz 
dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 21 

Harmonogram działań z określeniem kosztów realizacji 

Lp Główne Kierunki 
działania 

Formy realizacji Termin 
realizacji 

Odpowie 
- dzialny 

Koszty (zł) Uwagi 

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

 
listopad-
grudzień 
2021r. 

 
G.K.R.P.A 

21 898,82  

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

 
-”- 

 
-”- 

  

3. Propagowanie zdrowego i 
aktywnego trybu życia w ramach 
profilaktyki alkoholowej na terenie 
gminy Krzepice 

 
-”- 

 
-”- 

  

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 

4. Dofinansowanie obozów i 
wycieczek dla dzieci i młodzieży w 
ramach profilaktyki alkoholowej 

 
-”- 

 
-”- 

  

 Ogółem    21 898,82  
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Uzasadnienie 

Uchwała dotyczy wprowadzenia do profilaktyki alkoholowej wydatków w ślad za wpływem opłaty 
za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości 
nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml (tzw. małpki). 

 Zgodnie z art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz. 1119) opłata za zezwolenie, o którym mowa 
w art. 9 ust. 1 lub 2, oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95  ust. 4, dla przedsiębiorcy 
zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach 
jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml wynosi dodatkowe 25 zł za każdy 
pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Ust. 21 w przypadku niedopełnienia obowiązku,  o których 
mowa w ust. 17 pkt. 1 lub 2, organ, o którym mowa w ust. 16, ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę 
w wysokości:  

1) 2000 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9¹ ust. 1 pkt. 1 i 2; 

2) 11 250 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9¹ ust. 1 pkt. 3. 

 Opłata w części, o której mowa w art. 9² ust. 11, oraz dodatkowa opłata , o której mowa w art. 9² 
ust. 21 stanowią w wysokości 50 % dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

Gmina przeznacza środki, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, na działania mające na celu realizację lokalnej 
międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 
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