
Projekt

z dnia  30 stycznia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR _______________
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 13 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 
2013 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na 

lata 2011-2015 

Na podstawie art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1356) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 567) Rada Miejska w Krapkowicach 
uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Krapkowice na 
rok 2013 stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na 
lata 2011-2015 - jako załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krpkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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ZAŁĄCZNIK  NR  1

do Uchwały nr______

 Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 13 luty 2013 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

stanowiący część składową strategii rozwiązywania problemów społecznychw gminie Krapkowice na
lata

2011-2015

I. Wstęp

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r.

poz.1356.) określa w art. 1 obowiązek organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania

działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i

wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz

trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania

działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

Zgodnie z art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu

należy do zadań własnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin. Zadania te m.in. obejmują:
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1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności

ochrony przed przemocą w rodzinie,

3. 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, a

także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i

socjoterapeutycznych,

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed

sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

7. Realizację tych zadań inicjuje, w myśl powyższej ustawy, powołana przez Burmistrza Krapkowic Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konieczność podejmowania zdecydowanych działań zapobiegających alkoholizmowi

wynika również z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Dz. U. Nr 202

poz.1551, Dz. U. Nr 219, poz. 1706, Dz. U. Nr 221, poz. 1738 r., z 2010 r. Dz. U. 28 poz. 146, Dz. U. 40 poz. 229, Dz. U. 81 poz.

527, Dz. U. 125 poz.842 , Dz. U 217, poz.1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012r. Dz. U.

poz.579, Dz.U.poz.1544, Dz. U. poz. 1548.)

Program jest skorelowany z następującymi Programami:

· Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2013rok,

· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,

· Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krapkowice na lata

2011-2015,
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· Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015.

II. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Cele ogólne:

a) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice,

b) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów.

2. Cele szczegółowe:

a) zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież,

b) podwyższenie progu wiekowego inicjacji alkoholowej,

c) zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu,

d) zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby alkoholowej,

e) wzrost świadomości mieszkańców gminy na temat skutków nadużywania substancji psychoaktywnych,

f) zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego,

g) zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomicznych wynikających z picia alkoholu,

h) zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,

i) kształtowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

j )wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę na temat przyczyn powstawania zagrożeń uzależnieniem i podatności na

uzależnienia z perspektywy uwarunkowań medycznych, psychologicznych i środowiskowych,

k) promowanie zdrowego stylu życia bez używek,

l ) poszerzenie grona osób, instytucji, organizacji zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień.

III. Diagnoza szkód związanych z używaniem alkoholu w Polsce

W latach 1998–2000 wielkość spożycia utrzymywała się na podobnym poziomie, nieznacznie powyżej 7 litrów w przeliczeniu na

stuprocentowy alkohol na jednego mieszkańca. Lata 2001 i 2002 to spadek spożycia do poziomu 6,63 i 6,93 litra. Jednak od roku

2003 (po obniżce akcyzy na napoje spirytusowe w roku 2002 notuje się stały, wyraźny wzrost ilości wypijanego alkoholu, aż do
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9,58 l w 2008 roku. Na początku 2009 roku podniesiono

na napoje spirytusowe (o ok. 9%) oraz wino (o ok. 16,5%), a w marcu na piwo (o 13,6%). Wielkość spożycia zmniejszyła się do

9,06 litra 100% alkoholu na jednego mieszkańca, czyli o ponad 0,5 litra w odniesieniu do roku poprzedniego. Refleksji wymaga

obserwowana od kilku lat zmiana w strukturze spożycia alkoholu w Polsce. Niepokoi przede wszystkim to, że ponad 1/3

konsumpcji przypada w ostatnich latach na wyroby spirytusowe i proporcja ta zwiększała się do 2008 roku, a w 2009 roku udział

napojów wysokoprocentowych w strukturze pozostał na poziomie porównywalnym do 2008 roku. Nadal zmniejsza się udział wina.

Piwo stanowi ponad 55% spożywanego alkoholu.

Spadek spożycia alkoholu w 2009 roku w stosunku do lat poprzednich jest przerwaniem kilkuletniej tendencji wzrostowej. Zmianę

trendu można powiązać z decyzją o regulacji podatku akcyzowego. Dostępność ekonomiczna poszczególnych rodzajów alkoholu

jest wciąż duża.

1. Picie alkoholu przez młodzież

Spożywanie alkoholu jest najbardziej rozpowszechnionym zachowaniem ryzykownym wśród nastolatków (badania ESPAD,

HBSC, badania mokotowskie). Choć jak wskazują badania, zdecydowana większość uczniów w wieku lat 15 i 17 należy do grona

konsumentów alkoholu, to po gwałtownym wzroście spożywania alkoholu przez młodzież w latach 1989–2003 zaobserwowano

spadek spożycia wśród uczniów młodszych oraz stabilizację w grupie młodzieży starszej. Należy jednak zwrócić uwagę na

wzrastającą liczbę pijących alkohol dziewcząt i młodych kobiet. Wskaźniki spożywania alkoholu przez dziewczęta dążą do

zrównania się ze wskaźnikami osiąganymi przez chłopców. Konsumpcja alkoholu przez polską młodzież kształtuje się na średnim

poziomie w porównaniu z resztą Europy. Około 57% nastolatków przyznaje się do regularnego spożywania alkoholu, 21,7%

15-latków upiło się w ciągu 30 dni poprzedzających badanie, a tylko 7% to abstynenci.

Na uwagę zasługuje także wzrost przyzwolenia dorosłych na spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie, przy czym chłopcy

są w tym względzie traktowani bardziej liberalnie niż dziewczęta.

Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie upośledza czynności poznawcze – koncentrację uwagi, zapamiętywanie,

uczenie się, rozwój kontroli emocjonalnej, powoduje podejmowanie zachowań ryzykownych, groźnych dla życia i zdrowia, zakłóca
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Lata 2010 2011 2012
Ogółem Liczba
Rodzin , którym

udzielono pomocy

756 658 781

W tym: rodziny z
problemem
alkoholowym

39 39 41

proces rozwojowy, może powodować spowolnienie wzrostu i zaburzenia hormonalne. W całym Regionie Europejskim co czwarty

zgon w grupie wiekowej 15-29 lat spowodowany jest nadużywaniem alkoholu. Z używaniem alkoholu przez młodocianych wiąże

się m.in. obniżenie wieku inicjacji seksualnej, niechciane ciąże i ryzyko zarażenia wirusem HIV.

IV.Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice

Źródłem informacji dotyczących skali problemów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice są dane Ośrodka Pomocy

Społecznej, Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Policji, Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie.

Skalę problemu pokazuje liczba rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w

Krapkowicach. Zauważyć należy, że liczba rodzin korzystających z usług OPS, w tym tych, w których występuje problem

alkoholowy (Tabela 1) kształtuje się na podobnym poziomie.

Tabela 1. Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach

Liczba porad Punktu Konsultacyjno-konsultacyjnego pokazuje, że ludzie chętnie korzystają z tej formy pomocy. Obserwuje
się wzrost świadomości wśród klientów Punktu, którzy coraz bardziej otwarcie mówią o swoich problemach i są gotowi do
podejmowania działań prowadzących do poprawy ich sytuacji życiowej (Tabela 2).
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Lata 2010 2011 2012
Porady dla osób
uzależnionych od

alkoholu i
współuzależnionych

1580 1430 1530

W tym Porady dla
osób dotkniętych

przemocą w
rodzinie i sprawców

przemocy

162 100 150

Gminna Komisja
Rozwiazywania
Problemów

Alkoholowych w
Krapkowicach

2010 rok 2011rok 2012 rok

Liczba
rozpatrzonych

spraw

172 219 248

Liczba osób
skierowanych do

biegłych

28 29 osób 45 osób

Liczba osób
skierowanych do

sądu

15 9 osób 25 osób

Tabela 2. Porady udzielone w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznymw latach 2010-2012.

Wskaźnikiem problemów alkoholowych występujących w gminie Krapkowice jest również liczba spraw rozpatrzonych
przez Gminną Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o
zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (Tabela 3).
Tabela 3. Liczba spraw prowadzonych przez GKRPAw Krapkowicach
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Liczba osób
zmotywowanych

do
podjęcia leczenia

w Poradni
Leczenia
Uzależnień

45 37 osób 49osób

Lata 2010 2011 2012
Osoby

uzależnione od
alkoholu i

współuzależnione

294 osoby 219 osób 224 osoby

Sprawcy
przemocy

46 osób 34 osoby 48 osób

Osoby dotknięte
przemocą

24 osoby 3 osoby 21 osób

lata 2010 2011 2012
Liczba nietrzeźwych osób
nieletnich zatrzymanych,
odwiezionych do domów

rodzinnych

15 25 37

Tabela 4. Pacjenci Poradni Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska Krapkowice (uzależnieni i współuzależnieni)

Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Jagiellońska w Krapkowicach oferuje osobom uzależnionym oraz współuzależnionym
możliwość udziału w terapii w grupach terapeutycznych: 4 grupy podstawowe, 1 pogłębiona, 1 grupa dla osób
współuzależnionych.

Tabela 5. Skala problemów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice ( Dane KPP w Krapkowicach)
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Liczba osób zatrzymanych
do wytrzeźwienia w
pomieszczeniach

policyjnych

10 16 12

Liczba osób
przewiezionych do

wytrzeźwienia do Izby
Wytrzeźwień w Opolu

54 175 191

Liczba nietrzeźwych osób
doprowadzonych do
miejsca zamieszkania

103 102 100

Lata 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok

Liczba ofiar przemocy domowej ogółem: 197 293 232 210 181

w tym: kobiet 163 141 154 135 131

w tym: mężczyźni 5 8 20 27 23

nieletni 29 144 58 48 27

Lata 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok

Liczba przeprowadzonych „Niebieskich

Kart”

31 52 43 53 86

W związku z procedurą „Niebieskiej Karty” ( dane w skali powiatu) KPP w Krapkowicach zatrzymano 78 osób będących pod
wpływem alkoholu, do Izby Wytrzeźwień w Opolu przewieziono 47 osób, w pomieszczeniach policyjnych zatrzymano 4 osoby.
Tabela 6. Przemoc w rodzinie dane (w skali powiatu) Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach

Tabela 7. Przemoc w rodzinie dane Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie - Gmina Krapkowice
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Procedura „Niebieskiej karty” rejestruje przypadki przemocy domowej . Z danych liczbowych wynika , że w 2012 r.

zarejestrowano znaczny wzrost interwencji domowych związanych z przemocą w rodzinie. Realizacja procedury ‘Niebieskiej

Karty” przez Zespół Interdyscyplinarny powoduje, że sprawy rozpatrywane są zespołowo, a osoby dotknięte przemocą w rodzinie

otrzymują kompleksową pomoc. W ramach procedury utworzono 51 grup roboczych, które spotkały się 183 razy. Do GKRPAw

Krapkowicach zespół przekazał 11 osób z podejrzeniem uzależnienia od alkoholu celem pokierowania na leczenie odwykowe.

2. Klub Abstynenta

Komisja wspiera Klub Abstynenta, który działa w Krapkowicach od 27 lat. Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu (wszystkie

grupy). Na spotkania uczęszcza około 40 osób w tym na AL. – Anon – średnio 20 osób.

3.Świetlice Środowiskowe. Dzieci żyjące w rodzinach dysfunkcyjnych (rodzinach z problemem alkoholowym, rodzinach

patologicznych) doświadczają wielu szkód emocjonalnych, duchowych i społecznych. Często nie mają zapewnionych

podstawowych potrzeb. Nie mają również zapewnionej opieki oraz prawidłowej organizacji czasu wolnego. Celem zapewnienia im

tej opieki w godzinach popołudniowych oraz rozbudzenia różnych zainteresowań działalność prowadzą następujące świetlice

środowiskowe:

a. Świetlica Środowiskowa przy ul. Mickiewicza 1, z której skorzystało średnio w 2012 r. 40 dzieci .Świetlica czynna jest :

poniedziałek od 10.00 do 18.00

wtorek od 12.00 do 20.00

środa od 10.00 do 18.00

czwartek od 12.00 do 20.00

piątek od 9.00 do 15.00

b. Świetlica Środowiskowa ul. Moniuszki w Krapkowicach jest czynna w poniedziałki i środy w godz. od 14.00. do

17.00.

Do świetlicy uczęszczało w 2012 roku 33 dzieci. Jedną z form pomocy jest finansowanie podwieczorków dla dzieci.
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Lp Treść zadania Sposób realizacji Szacunko
we koszty

Termin
realizacji

1 2 3 4 5

I. Udzielanie rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej
i prawnej.

1. Płace § (4010)
-- pracownik socjalny ds. profilaktyki uzależnień

- opiekun- terapeuta w Klubie AA

- pracownicy stołówki

- obsługa księgowa

- opiekunów świetlic środowiskowych
+ pochodne

§ (4040,3020,4110,4120,4140,4440,4280) razem za 12 m-cy

2. Koszty Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,

263.000,-

92.360,-

500,-

cały rok

c. Świetlica Środowiskowa w Ściborowicach dla dzieci z rodzin wiejskich. Świetlica czynna jest od wtorku do soboty w

godzinach od 16,00 do 20.00 w 2012 roku uczęszczało 35 dzieci. Dzieci i młodzież spędzają czas wolny grając w różne gry,

bawiąc się rozwijają swoje zainteresowania, biorą udział w konkursach, organizują różne akcje społeczne, mają zapewniona

opiekę w godzinach popołudniowych.

d. Świetlica środowiskowa w Kórnicy ul. Szkolna 39, która czynna jest w poniedziałki i środy w godz. 16,00 do 21.00. Do

świetlicy uczęszczało w 2012 roku średnio 20 dzieci.

e. Jadłodajnia

Gminna komisja finansuje utrzymanie jadłodajni dla osób uzależnionych, biednych, niezaradnych życiowo, osób z

marginesu społecznego, w 2012 r. z posiłków skorzystało 205 osób.

IV. Finansową podstawę realizacji GPPiRPAstanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V.Harmonogram realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach
na rok 2013.
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3. Koszty administracyjne (+ zakup materiałów biurowych, druków, opłaty
telefoniczne, opłaty pocztowe + opłaty bankowe, opłaty za pomieszczenia
biurowe).

4. Wynagrodzenie członków gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych stanowi zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne tj: dla
Przewodniczącego Komisji - 65 % , dla Członka Komisji – 40 %

najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2013 r. Wynagrodzenie
wypłacane jest na podstawie listy obecności komisji.

5. Koszty Klubu Abstynenta (w tym opłata za energię elektryczną cieplną i
wodę).

6. Utrzymanie jadłodajni ( opłaty ).

7. Utrzymanie świetlic środowiskowych (opłaty)

1.000,-

43.200,-

12.000,-

21.000,-

21.440,-

II.
Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy
i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

1. Udzielanie wsparcia i poradnictwo dla ofiar i sprawców przemocy domowej w
punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym

2. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie w
ramach procedury „Niebieskiej Karty”

3. Współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Policja, Prokuratura, Sąd)

4. Usługi psychologiczne ( 1 psycholog dla osób dotkniętych przemocą w
rodzinie)

5. Szkolenie osób zajmujących się przemocą domową.

4.000.-

1.000.-

w ciągu
roku

III.

Zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków.

1. Szkolenia i wyjazdy służbowe oraz zwroty kosztów dojazdu dla członków
komisji, terapeutów, opiekunów świetlic,

2. Usługi psychiatryczne i psychologiczne:

- bieglenia psychiatryczne i psychologiczne
- usługi psychiatryczne,

500,-

7.000,-
6.000,-

w ciągu
roku
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IV.

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, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo
wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1. Organizowanie i finansowanie:

- programów profilaktycznych, dla dzieci, młodzieży w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych,

- konkursów, wystaw o tematyce antyalkoholowej i narkotykowej (nagrody
dla uczestników),

- promocja zdrowego i trzeźwego stylu życia.

2. Stała współpraca Komisji z OPS, Policją, Służbą Zdrowia, Szkołami,
Poradnią Psychologiczno-Pedagog. i innymi instytucjami.

3. Umowy - zlecenia

- Opiekuna świetlicy środowiskowej ul. Moniuszki w Krapkowicach,

4. Dofinansowanie do wyżywienia dzieci z rodzin problemowych w
świetlicach środowiskowych

3.000,-

10.000,-

4.000,-

w ciągu roku

cały rok

cały rok

V. Podejmowanie interwencji w związku z
naruszeniem przepisów dotyczących
zakazu reklamy i promocji napojów
alkoholowych, zakazu sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych oraz
występowanie przed sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego

1. Podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu
nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazów promocji i
reklamy napojów alkoholowych.

2. Prowadzenie kontroli placówek handlowych i zakładów gastronomicznych
w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży i spożywania napojów
alkoholowych - w myśl Ustawy o wychowaniu trzeźwości i podjętych
Uchwał przez Radę Miejską.

3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, (zgodność
lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałami Rady Miejskiej).

4. Stała współpraca w tym zakresie Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ze Strażą Miejską i Policją.

cały rok

VI. Sprawozdawczość 1. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji gminnego programu. styczeń 2013
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2. Zbieranie informacji o skali problemów alkoholowych w mieście i gminie
na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie Policji, Służby Zdrowia i innymi
instytucjami

3. Opracowanie gminnego programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na rok 2013.

cały rok

Styczeń
2013

OGÓŁEM : 490.000 zł
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Uzasadnienie

Do Projektu Uchwały Nr 1 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013r. stanowiącego część 
składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015.Uchwałę 
podejmuje się na podstawie przepisów przytoczonych w jej wstępie w celu realizowania przez gminę w ramach 
uchwalonego programu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 
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