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UCHWAŁA NR 51.403.2023 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 14 marca 2023 r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023 
poz. 40), art. 4¹ ust. 1, 2, 2a  i 5 oraz art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2023 poz. 165)  Rada Miejska uchwala: 

§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2023 w brzmieniu określonym w załączniku  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023r. 
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Załącznik do uchwały Nr 51.403.2023 
Rady Miejskiej w Krzepicach 
z dnia 14 marca 2023 r. 

GMINNY   PROGRAM  PROFILAKTYKI  I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA  ROK 2023 

 
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2023  został opracowany w oparciu o zadania wynikające z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (tj. Dz.U.2023, poz.165),  oraz 
z uwzględnieniem celów operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025 (Dz. U. 2021, poz. 642). Wymienione 
ustawy umożliwiają samorządowi gminy prowadzenie lokalnej polityki społecznej, gospodarczej, 
oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej wobec osób nadużywających alkoholu, narkotyków,  
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 i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom 
behawioralnym  na terenie Gminy Krzepice. 

Jako priorytetowe zadania programu na rok 2023 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. Uwzględniono również zadania związane z prowadzeniem profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz uzależnień 
behawioralnych czyli niezwiązanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych (np. hazard, 
pracoholizm). 

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

Istotą Programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom, w których mechanizm powstawania 
zaburzenia lub choroby jest podobny niezależnie od substancji, która wywołuje uzależnienie. Charakter 
działań podejmowanych w zakresie profilaktyki jest wspólny dla każdego rodzaju uzależnień. 
Nadrzędnym celem Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania 
alkoholu, zagrożeń behawioralnych oraz innych środków psychoaktywnych poprzez: 
1) kształtowanie właściwych postaw wobec picia alkoholu, zagrożeń behawioralnych, używania 
narkotyków oraz podejmowania innych zachowań ryzykownych, nie tylko przez dzieci i młodzież, 
ale także dorosłych mieszkańców gminy Krzepice 

2) zwiększanie świadomości społecznej w zakresie problematyki związanej z używaniem substancji 
psychoaktywnych; 
3) wspieranie działań edukacyjnych w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu, zagrożeń 
behawioralnych i zażywania innych środków psychoaktywnych, promowanie abstynencji i postaw 
trzeźwościowych; 
4) redukcję szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem środków psychoaktywnych 
oraz przeciwdziałanie innym uzależnieniom; 

5) przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadania ujęte  
w Programie finansowane są ze środków własnych gminy pochodzących z opłat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 
w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, czyli tzw. 
małpek. Kwota środków niewykorzystana w danym roku budżetowym zwiększa pulę środków 
przeznaczonych na realizację programu w następnym roku. 

Gmina przeznacza środki z małpek na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej 
polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (art. (93 ust. 4 cyt. ustawy). 

W przypadku przeznaczenia środków z ww. opłaty ustawodawca nie zastrzegł, że mogą one być 
wydatkowane wyłącznie na cele określone w GPRPA , przy czym uznać należy, że w pierwszej 
kolejności powinny być przeznaczone na zadania, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. W dalszej 
kolejności mogą być przeznaczone na zadania nieujęte do tej pory w gminnych programach profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podejmując jednak decyzję o finansowaniu zadań na 
podstawie art. 93 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy 
mieć na uwadze ustawowy cel wydatkowania przez samorząd powyższych środków, tj. przeciwdziałania 
negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W związku z powyższym planuje się finansowanie 
z małpek m.in. działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Krzepicach. 

Zadania Programu 

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

Celem zadania jest zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu oraz osobom pijącym w sposób 
szkodliwy i ryzykowny odpowiedniej oferty terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Działania realizowane 
w ramach tego zadania będą miały na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze 
szkodliwego picia alkoholu i zażywania środków psychoaktywnych, poprawę stanu psychofizycznego 
i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych. 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 

1. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla potrzeb społecznych o tematyce 
uzależnień i przemocy w rodzinie, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, wyposażenia oraz innych 
materiałów niezbędnych do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego, opłaty za usługi telekomunikacyjne. 

2. Realizacja zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: 

a) Przyjmowanie wniosków dotyczących skierowania na leczenie odwykowe. 

b) Zbieranie informacji w zakresie danych osób skierowanych z wniosków na leczenie odwykowe. 

c) Kierowanie osób na badania do biegłych ( psychologa i psychiatry) w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego oraz opłacanie kosztów powołania 
biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia. 

d) Kompleksowe opracowanie dokumentacji obowiązującej przy skierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego 
celem skierowania osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe, opłaty sądowe wniosków 
o leczenie odwykowe. 

e) Współpraca z Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach (OTUA) ,Poradnią Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Oleśnie, Kłobucku  oraz w Częstochowie ul. 1 Maja,  celem 
objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu. 

3. Uczestnictwo członków GKRPA i pracowników MGOPS w szkoleniach w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przeciwdziałania 
przemocy domowej. 
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4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu, uzależnień 
behawioralnych oraz członków ich rodzin, a także dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie pełniących 
dyżury: Przewodniczącego GKRPA, w tym udzielanie informacji dotyczących problematyki alkoholowej, 
narkomanii, uzależnień behawioralnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielenie wsparcia osobom 
uzależnionym podejmującym próbę zerwania z nałogiem m.in. poprzez pomoc w nawiązaniu kontaktu 
z terapeutami oraz pomoc w uzyskaniu miejsca w ośrodku leczenia odwykowego. Prowadzenie przy Punkcie 
Konsultacyjno - Informacyjnym  porad psychologa, psychologa dziecięcego oraz terapeuty uzależnień dla osób 
współuzależnionych, doznających przemocy w rodzinie, osób w sytuacjach kryzysowych, DDA (dorosłe dzieci 
alkoholików) 

5. Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy zrzeszonych w Klubach Abstynenckich. 

II.       Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, 
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

Celem zadania jest zapewnienie kompleksowej pomocy specjalistycznej rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe lub związane z przemocą w formie poradnictwa, edukacji, pomocy 
specjalistycznej, terapii oraz podejmowanie działań sprzyjających poprawie funkcjonowania członków 
rodzin osób pijących alkohol albo używających środków psychoaktywnych ryzykownie i szkodliwie. 
Rozwój działań i doskonalenie jakości pomocy udzielanej dzieciom z problemem alkoholowym oraz 
zagrożonych uzależnieniem. Kontynuowane będą działania skierowane do dzieci i młodzieży, mające na 
celu oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia, jak 
również pomocy dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 

1. Działanie grup  wsparcia dla osób współuzależnionych i doznających przemocy w rodzinie prowadzona 
przez Poradnię Terapii Uzależnień w Oleśnie, spotkania odbywają się cyklicznie przy Kościele Parafialnym 
w Krzepicach. 

2. Dofinansowanie terapii rodzinnej realizowane przez Poradnię Terapii Uzależnień w Oleśnie. 

3. Upowszechnianie informacji o możliwości uzyskania pomocy wraz z udostępnianiem numerów 
telefonów, pod którymi można otrzymać taką pomoc; 

4. Wspomaganie działań pomocowych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w tym 
procedury „Niebieskie Karty”; 

5. Wspieranie działań o charakterze interwencji kryzysowej; 

III .  Prowadzenie  profilaktycznej działalności  informacyjnej  i edukacyjnej oraz działalności 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz 
uzależnieniom behawioralnym,  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 socjalterapeutycznych; 

Celem zadania jest upowszechnianie, wdrażanie oraz poszerzenie oferty rekomendowanych działań 
profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływań. Realizacja i wspieranie kampanii 
edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających 
z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Organizowanie i wspieranie działań służących 
promocji zdrowego stylu życia, utrwalania postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży. 
Zwiększenie kompetencji rodziców, edukacja rodziców oraz szkolenia osób pracujących z dziećmi, aby 
mogli oni w efektywny sposób przekazać wiedzę na temat uzależnień, wskazać alternatywne wzorce 
spędzania wolnego czasu, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów. 

Podejmowane inicjatywy będą miały na celu edukowanie, kształtowanie prawidłowych postaw, zdolności 
do dokonywania wyborów oraz oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Stosowane będą 
różne metody i programy uwzględniające profilaktykę problemową, które będą miały na celu osłabienie 
wpływu czynników ryzyka oraz wzmocnienie czynników chroniących w szkole, rodzinie i środowisku 
lokalnym. Zaplanowane działania prowadzone będą w różnych środowiskach i kierowane będą zarówno do 
dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. 

W dalszym ciągu będą realizowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, dotyczące różnych 
środków uzależniających oraz łączenie poszczególnych działań podejmowanych wobec tej populacji. 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 
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1. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek  oświatowo- wychowawczych 
programów profilaktycznych w tym programów rekomendowanych i konkursów dla dzieci i młodzieży 
w ramach profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym. 
Realizacja projektów, programów i spotkań w zakresie radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami 
agresywnymi oraz budowanie relacji interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów, w tym podnoszenie 
kompetencji wychowawczej rodziców. 

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

3. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia w ramach profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania 
narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym na terenie gminy Krzepice  m.in. finansowanie prowadzenia 
pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego oraz urządzeń 
rekreacyjnych niezbędnego przy organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, wyjazdy na 
basen, 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, zawody wędkarskie, imprezy  integracyjne). Wspieranie organizacji imprez 
integracyjno-kulturalnych oraz rekreacyjno-sportowych, których celem jest propagowanie idei trzeźwości oraz 
zdrowego stylu życia np. (Bieg Krzepkich, Bieg Zajączkowski cyklicznie organizowane w Gminie Krzepice) 

4. Dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowych na warsztaty muzyczne i pożarnicze dla dzieci i młodzieży 
w ramach profilaktyki alkoholowej , przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym. 

5. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych; 

V.       Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu  
problemów alkoholowych; 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 

1. Współpraca z Policją w celu prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych wśród dzieci 
i młodzieży, kuratorami sądowymi i innymi służbami porządkowymi w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, zwalczania handlu narkotykami w szkołach, miejscach spotkań młodzieży 

2. Wspieranie działań ruchu trzeźwościowego na terenie Gminy Krzepice. Integracja i wspomaganie 
w miarę potrzeb inicjatyw grup wsparcia i środowisk abstynenckich (dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych, ofiar przemocy np.:  imprezy okolicznościowej propagującej trzeźwe obyczaje, 
współpraca z Klubem AA „Krokus” oraz grupą wsparcia dla żon alkoholików. Miejscem spotkań członków 
Klubu jest Dom Parafialny przy Kościele Św. Jakuba w 
Krzepicach. Organizacja przez klub AA cotygodniowych spotkań otwartych dla osób uzależnionych i ich 
rodzin oraz gości zaproszonych jak również różnego rodzaju spotkania. 

3. Udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej instytucjom, osobom fizycznym, organizacjom 
pozarządowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania 
przemocy . 

4. Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie realizacji programów profilaktycznych, 
szkoleń, kampanii oraz monitorowania problemów alkoholowych, narkomanii, uzależnień behawioralnych 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

Celem zadania jest zwiększenie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie sprzedaży, reklamy, 
promocji oraz spożywania napojów alkoholowych. W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu 
nieletnim lub nietrzeźwym, sprzedaży na kredyt lub pod zastaw oraz złamania zakazów promocji 
i reklamy napojów alkoholowych gmina  podejmuje interwencje oraz występuje przed sądem jako 
oskarżyciel publiczny. 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 
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1. 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. 

2. Prowadzenie kontroli przez członków GKRPA w punktach sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie 
przestrzegania zasad  i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

3. Przeprowadzanie szkoleń, kampanii informacyjnych wśród osób prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

VII.       Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej i klubów integracji społecznej oraz pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób 
uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem 
lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego; 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 

1. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji 
osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej); 

2. Współpraca z Centrum Integracji Społecznej w Kłobucku prowadzonej w ramach Stowarzyszenia 
„Druga Szansa” z siedzibą w Kłobucku przy ul. Zakrzewskiej. 

3. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom, realizowana i finansowana przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach. 

4. Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komisariatem Policji oraz szkołami 
w zakresie systematycznego przepływu informacji dotyczących zażywania środków psychoaktywnych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

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

Realizacja zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: - 

1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład 
życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny albo 
systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, 

2. Prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami zgłoszonymi do GKRPA 

3. Kierowanie osób na badania do biegłych (psychologa i psychiatry) w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, 

4. Kierowanie do sądu rejonowego wniosków o zastosowanie obowiązku poddania leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego, 

5. Pomoc i udzielanie wsparcia osobom uzależnionym podejmującym próby zerwania z nałogiem m.in. 
poprzez pomoc w nawiązaniu kontaktu z terapeutami oraz pomoc w uzyskaniu miejsca w ośrodku leczenia 
odwykowego, 

6. Prowadzenie stosownej korespondencji z Sądem, Policją, Poradniami Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia itp., 

7. Realizacja procedury „Niebieskiej Karty”, współpraca w tym zakresie z Zespołem Interdyscyplinarnym 
(nakłady finansowe: wynagrodzenia członków GKRPA, finansowanie kosztów zespołu biegłych wydających 
opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób, wobec których skierowano wnioski o leczenie 
odwykowe, opłaty sądowe, koszty udziału członków GKRPA w szkoleniach, konferencjach, warsztatach itp., 
prenumerata czasopism, materiały informacyjno-edukacyjne oraz inne niezbędne koszty wynikające z działań 
Komisji). 

Zasady   wynagradzania   członków   Gminnej    Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : 

1. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji, 
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2. Ustala się wynagrodzenie w kwocie 100,00 zł brutto za pracę na jednym posiedzeniu dla jednego członka 
Komisji. 

 Realizatorzy Programu 

Jednostką realizującą program jest Urząd Miejski w Krzepicach. 

 Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

1. Źródłem finansowania zadań wynikających z Programu są środki finansowe budżetu gminy pobierane za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  oraz z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 
w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. 

2. Szczegółowy harmonogram zadań i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu w danym 
roku zatwierdza Burmistrz Krzepic. 

3. Dokumentem prawnym tworzącym podstawę do prowadzenia i finansowania działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii jest ustawa 
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. 
Dz.U.2023 poz. 165),    oraz   wytyczne   Państwowej   Agencji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, 

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2023 opracowano zgodnie z art.4¹ ust.1,2 i 5 ustawy  z  dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2023 poz. 165),  oraz 
art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023, poz. 40 
z uwzględnieniem celów operacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025 (Dz. U. 2021, poz. 642). 
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