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UCHWALA NR XI/141/2012
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie przyjecia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na rok
2012 stanowiacego czesc skladowa strategii rozwiazywania problemów spolecznych w gminie Krapkowice na
lata 2011-2015

Na podstawie art. 41ust.2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi (Dz. U Nr 70 poz. 473 z 2007r., DZ.U.115 poz.793, Dz. U.176 poz.1238, Dz. U. z 2008r. Nr 227,
poz. 1505 z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz.1175, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz.857 z 2011r. Nr 106,
poz.622, Nr 112, poz.654, nr 120, poz. 690.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz.l13, Nr 117, poz. 679,
Nr 134,poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co nastepuje:
§ l. Przyjmuje sie program profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych dla Gminy Krapkowice na
rok 2012 stanowiacy czesc skladowa strategii rozwiazywania problemów spolecznych w gminie Krapkowice na
lata 2011-2015 - jako zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwala podlega obwieszczeniu na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rady

r~~

Witold Rozalowski
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ZALACZNIKNR 1
do Uchwalynr XI/141/2012
RadyMiejskiejw Krapkowicach
z dnia 15 lutego 2012r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIAZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

stanowiacy czesc skladowa strategii rozwiazywania problemów spolecznych w gminie Krapkowice na lata
2011-2015

I. Wstep
Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.
473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, Z 2010 r. Nr 47, poz.
278, Nr 127, poz.857,

z 2011 r. Nr 106, poz.622,

Nr 112, poz.654,

nr 120, poz.690.)

okresla wart.

1 obowiazek organów

administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego do podejmowania dzialan zmierzajacych do ograniczania spozycia napojów
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spozywania, inicjowania i wspierania przedsiewziec majacych na celu zmiane obyczajów w
zakresie sposobu spozywania tych napojów, dzialania na rzecz trzezwosci w miejscu pracy, przeciwdzialania powstawaniu i usuwania
nastepstw naduzywania alkoholu, a takze wspierania dzialalnosci w tym zakresie organizacji spolecznych i zakladów pracy.
Zgodnie z art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, prowadzenie dzialan zwiazanych z
profilaktyka i rozwiazywaniem problemów alkoholowych oraz integracji spolecznej osób uzaleznionych od alkoholu nalezy do zadan
wlasnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, uchwalanych
corocznie przez rady gmin. Zadania te m.in. obejmuja:
l. zwiekszanie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleznionych od alkoholu,
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2. udzielanie rodzinom, w których wystepuja problemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczególnosci ochrony
przed przemoca w rodzinie,
3. prowadzenie

profilaktycznej

dzialalnosci

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów

alkoholowych

i

przeciwdzialania narkomanii, w szczególnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajec sportowych, a takze dzialan
na rzecz dozywiania dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osób fizycznych, sluzacej rozwiazywaniu problemów alkoholowych, Gminny
program profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na rok 2012
5. podejmowanie interwencj i w zwiazku z naruszeniem przepisów okreslonych wart. 13l i 15 ustawy oraz wystepowanie przed sadem w
charakterze oskarzyciela publicznego,
6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji spolecznej.

Realizacje tych zadan inicjuje, w mysl powyzszej ustawy, powolana przez Burmistrza Krapkowic Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych. Koniecznosc podejmowania zdecydowanych dzialan zapobiegajacych alkoholizmowi wynika równiez z ustawy
z dnia 12 marca2004r. o pomocy spolecznej (Dz. t;. z 2009 r. Nr 175. poz.1362. Dz. U. Nr 202 pOL155!. Dz. U. Nr219. poz. 1706, Dz. U.
Nr 221. pOL 1738 r.. z 2010 l'. Dz. U. 28 poz. 146. DL lI. 40 poz. 229. Dz. li. 81 poz. 527, Dz. li. 125 poz.842. Dz. Li 217. pOL1427. z
2011 r. Nr 81. poz. 440. Nr 106. pOL 622. Nr 149. poz. 887.)

Program jest skorelowany z nastepujacymi Programami

·

Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na 20 l 2 rok

·

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii na 2012 rok
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II. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
1. Cele ogólne:
a) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice,
b) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejacych problemów.
2. Cele szczególowe:
a) zmniejszenie ilosci alkoholu spozywanego przez mlodziez,
b) podwyzszenie progu wiekowego inicjacji alkoholowej,
c) zmniejszenie ilosci osób uzaleznionych i naduzywajacych alkoholu,
d) zwiekszenie ilosci osób podejmujacych leczenie we wczesnej fazie choroby alkoholowej,
e) wzrost swiadomosci mieszkanców gminy na temat skutków naduzywania substancji psychoaktywnych,
f) zwiekszenie stabilnosci i bezpieczenstwa srodowiska rodzinnego,
g) zmniejszenie indywidualnych zagrozen ekonomicznych wynikajacych z picia alkoholu,
h) zmniejszenie rozmiarów naruszen prawa na rynku alkoholowym,
i) ksztaltowanie postaw spolecznych waznych dla profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych,
j )wyposazenie dzieci i mlodziezy w wiedze na temat przyczyn powstawania zagrozen uzaleznieniem i podatnosci na uzaleznienia z
perspektywy uwarunkowan medycznych, psychologicznych i srodowiskowych,
k) promowanie zdrowego stylu zycia bez uzywek,
I ) poszerzenie grona osób, instytucji, organizacji zajmujacych sie profilaktyka i terapia uzaleznien.
III. Problematyka

Alkoholowa w Gminie Krapkowice.

1. Na terenie Gminy Krapkowice profilaktyka i rozwiazywaniem problemów alkoholowych zajmuja sie:
1. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
2. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej,
3. Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny,
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4. Poradnie Leczenia Uzaleznien,
5. Posterunek Policji,
6. Szkoly dzialajace na terenie Gminy,
8. Urzad Gminy w Krapkowicach - Referat Spraw Spolecznych,
9. Organizacje Pozarzadowe.
2. Stan Zasobów:
a. Klub Abstynenta
Przez caly rok Komisja wspiera Klub Abstynenta, który dziala w Krapkowicach od 27 lat. Spotkania odbywaja sie 3 razy w tygodniu
(wszystkie

grupy). Na spotkania uczeszcza okolo 40 osób w tym na AL. - Anon - srednio 20 osób.

b. Punkt Konsultacyjno-terapeutyczny
Punkt Konsultacyjno - Terapeutyczny na Os. XXX -lecia 23 jest czynny: od poniedzialku do czwartku w godzinach od 8,00 -13,00.
W punkcie udzielane sa konsultacje indywidualne oraz porady i informacje dla osób uzaleznionych od alkoholu i narkotyków,
wspóluzaleznionych i ofiar przemocy domowej.
c. Terapeuta ds. uzaleznien w 2011 r. udzielil - 1430 konsultacji indywidualnych,
Wtym:
Osoby uzaleznione od alkoholu i innych substancji -750 konsultacji (w tym sprawcy przemocy fiz. I psych. - 55 konsultacji)
Osoby wspóluzaleznione - 550 konsultacji ( w tym ofiary przemocy - 45 konsultacji)
d. Swietlice Srodowiskowe.

Dzieci zyjace w rodzinach dysfunkcyjnych

patologicznych) doswiadczaja wielu szkód emocjonalnych,

(rodzinach

z problemem alkoholowym,

rodzinach

duchowych i spolecznych. Czesto nie maja zapewnionych podstawowych

potrzeb. Nie maja równiez zapewnionej opieki oraz prawidlowej organizacji czasu wolnego. Celem zapewnienia im tej opieki w
godzinach popoludniowych oraz rozbudzenia róznych zainteresowan dzialalnosc prowadza nastepujace swietlice srodowiskowe:

- Swietlica

Srodowiskowa przy ul. Mickiewicza 1, z której skorzystalo w 2011 r. okolo 120 dzieci. Swietlica czynna jest :

poniedzialek od 10.00 do 18.00
wtorek

od 12.00 do 20.00

sroda

od 10.00 do 18.00
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czwartek

od 12.00 do 20.00

piatek

od 9.00 do 15.00

- .Swietlica Srodowiskowa

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach ul. Szkolna 3 jest czynna we wtorki i srody w

godz. Od 14.00. do 17.00.
Do swietlicy uczeszczalo w 2011 roku 51 dzieci. Jedna z form pomocy jest finansowanie podwieczorków dla dzieci.
- Swietlica Srodowiskowa w Sciborowicach dla dzieci z rodzin wiejskich. Swietlica czynna jest od wtorku do soboty w godzinach
od

16,00 do 20.00 w 2011 roku uczeszczalo 51 dzieci. Dzieci i mlodziez spedzaja czas wolny grajac w rózne gry, bawiac sie

rozwijaja swoje zainteresowania, biora udzial w konkursach, organizuja rózne akcje spoleczne, maja zapewniona opieke w godzinach
popoludniowych.
- Swietlica srodowiskowa w Kórnicy ul. Szkolna 39, która czynna jest w poniedzialki i srody w godz. 16,00 do 21.00. Do swietlicy
uczeszczalo w 2011 roku 25 dzieci.
e. Jadlodajnia
Gminna komisja finansuje utrzymanie jadlodajni dla osób uzaleznionych, biednych, niezaradnych zyciowo, osób z margmesu
spolecznego, w 20 II r. z posilków skorzystalo 220 osób.

IV. Finansowa podstawe realizacji GPPiRP A stanowia dochody gminy z oplat za wydane zezwolenia na sprzedaz
alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.

napojów

6

v.

Lp
1

Harmonogram realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach
na rok 2012.
Tresc

zadania

Sposób

realizacji
3

2

-

-

1. Place§(4010)
pracownikasocjalnegods. profilaktykiuzaleznien
opiekun-terapeutaKlubu AA
pracownicy stolówki

wystepuja problemy alkoholowe
pomocy psychospolecznej
i prawnej.

269.000,-

caly rok

obslugaksiegowa
opiekunów swietlic srodowiskowych

+ pochodne

I. Udzielanie rodzinom,w których

4

Termin
realizacji
5

Szacunko

we kosztv

§ (4040,3020,4110,4120,4140,4440,4280)
razem za 12 m-cy
2. Koszty GminnejKomisji ds. Profilaktykii RozwiazywaniaProblemów
Alkoholowych,
3. Kosztyadministracyjne(+ zakup materialówbiurowych,druków,oplaty
telefoniczne,oplaty pocztowe+ oplaty bankowe,oplatyza pomieszczenia
biurowe).
4. Wynagrodzenieczlonkówgminnejkomisji rozwiazywaniaproblemów
alkoholowychstanowizryczaltowanewynagrodzeniemiesiecznetj: dla
PrzewodniczacegoKomisji- 65 % , dla CzlonkaKomisji- 40 %
najnizszegowynagrodzeniaobowiazujacegow 2011 r.

92.200,-

2.000,10.000,-

39.600,-

5. Koszty KlubuAbstynenta(w tym oplata za energieelektryczna cieplna i
wode).

12.000,-

6. Utrzymanie jadlodajni ( oplaty).

22.000,-

7. Utrzymanieswietlicsrodowiskowych

32.000,-

.

7

1. Udzielanie wsparcia i poradnictwo dla ofiar i sprawców przemocy domowej w
punkcie Konsultacyjno - Terapeutycznym
2. Wspólpraca z Policja i Osrodkiem Pomocy Spolecznej w ramach procedury
"Niebieskiej Karty"
Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy I3. Wspólpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwosci w zakresie
II. I i przeciwdzialanie przemocy w rodzinie.
przeciwdzialania przemocy w rodzinie (Prokuratura, Sad)
4. Uslugi psychologiczne ( 2 psychologów dla osób dotknietych przemoca w
rodzinie)

Zwiekszenie dostepnosci pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
III. Iosób uzaleznionych od alkoholu i
narkotyków.

1. Szkolenia i wyjazdy sluzbowe oraz zwroty kosztów dojazdu dla czlonków
komisji, terapeutów, opiekunów swietlic,
2. Uslugi psychiatryczne i psychologiczne:
- bieglenia psychiatryczne i psychologiczne
- uslugi psychiatryczne,

Prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci 1. Organizowanie i finansowanie:
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
- programów
profilaktycznych, dla dzieci, mlodziezy w szkolach
rozwiazywania problemów alkoholowych
podstawowych i gimnazjalnych,
i przeciwdzialania narkomanii, w
- konkursów, wystaw
o tematyce antyalkoholowej i przemocowej
szczególnosci dla dzieci i mlodziezy, w
(nagrody dla uczestników),
tym prowadzenie pozalekcyjnych zajec
- "Krapkowicki Dzien Trzezwosci" Promocja zdrowego i trzezwego stylu
IV. Isportowych, a takze dzialan na rzecz
zycia.
dozywiania dzieci uczestniczacych w
2. Stala wspólpraca Komisji z OPS,
Policja, Sluzba Zdrowia, Szkolami,
pozalekcyjnych programach opiekunczo
Poradnia Psychologiczno-Pedagog. i innymi instytucjami.
wychowawczych i
3. Umowy - zlecenia
socjoterapeutycznych.
- 2 opiekunów swietlicy w PSP nr 1 w Krapkowicach,
oraz 2 opiekunów swietlicy srodowiskowejw Kórnicy i Zuzeli
4. Dofinansowanie do wyzywienia dzieci
z rodzin problemowych WI
swietlicach srodowiskowych
5. Wypoczynek letni dla dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym

w ciagu
roku
7.200.-

1.000,w ciagu
roku

7.000,6.000,-

8.000,-

w ciagu roku

caly rok
20.000,I

caly rok

6.000 ,5.000 ,_

.

w ciagu roku
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1. Podejmowanie interwencji w przypadku zlamania zakazu sprzedazy alkoholu
nieletnim lub nietrzezwym oraz w przypadku zlamania zakazów promocji i
reklamy napojów alkoholowych.

Podejmowanie interwencji w zwiazku z
naruszeniem przepisów dotyczacych
zakazu reklamy i promocji napojów
alkoholowych, zakazu sprzedazy i
V. Ipodawania napojów alkoholowych oraz
wystepowanie przed sadem w
charakterze oskarzyciela publicznego

2. Prowadzenie kontroli placówek handlowych i zakladów gastronomicznych
w zakresie przestrzegania zasad sprzedazy i spozywania napojów
alkoholowych - w mysl Ustawy o wychowaniu trzezwosci i podjetych
Uchwal przez Rade Miejska.

caly rok
3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu,
(zgodnosc lokalizacji punktu sprzedazy z Uchwalami Rady Miejskiej).
4. Stala wspólpraca w tym zakresie Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych ze Straza Miejska i Policja.

VI. I Sprawozdawczosc

1. Sporzadzanie rocznych sprawozdan z realizacji gminnego programu.

styczen
2012

2. Zbieranie informacji o skali problemów alkoholowych w miescie i gminie
na podstawie danych Osrodka Pomocy Spolecznej, Policji, Sluzby
Zdrowia i innymi instytucjami

caly rok

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

OGÓLEM: 539.000,- zl

Przewodniczacy

R~~
'"It,. W/ItI/d Rtllu'tJwd'

Listopad,
Grudzien
2012

