
UCHWAŁA NR 182/XXIV/2021 
RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 2 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1, 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze 
zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3 i 4  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 2050 z późn. zm.)  

Rada Gminy Kroczyce 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Kroczyce na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Janikowski 
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Załącznik do uchwały Nr 182/XXIV/2021

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 2 lutego 2021 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce na 2021 rok

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających
z nadużywania napojów alkoholowych, używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia od
nikotyny, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców naszej Gminy oraz
prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych i edukacyjnych.

W roku 2021 cele i zadania Programu będą kontynuacją działań podjętych w latach poprzednich.

Umieszczenie zadań wynikających z odrębnych ustaw w jednym programie wynika przede wszystkim
z faktu, że do większości z nich można zaproponować zbieżne działania profilaktyczne, nierzadko tożsame
oraz to, że zadania do realizacji wynikające z tych ustaw mogą być finansowane z tych samych środków.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020 rozpatrywała 5 spraw
dotyczących osób nadużywających alkoholu. Część zadań nie została zrealizowana przez Komisję min.
6 pozostałych osób nie zostało zaproszonych na posiedzenie komisji z powodu COViD-19. W chwili
obecnej Poradnia Przeciwalkoholowa w Zawierciu nie przyjmuje osób skierowanych przez Komisję.

Komisja wydała 12 postanowień na sprawie opinii dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.

Nie odnotowano przypadku zgłoszenia osoby mającej problem z uzależnieniem od narkotyków.

Obowiązuje uchwała Nr 285/XLI/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kroczyce oraz uchwała
Nr 284/XLI/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kroczyce
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym
powietrzu.

Na terenie Gminy funkcjonuje obecnie 16 sklepów – miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 14 miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).

Limit zezwoleń dla sklepów wynosi: 30 punktów sprzedaży.

Limit zezwoleń dla gastronomii wynosi: 22 punkty sprzedaży.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021 jest kontynuacją działań rozpoczętych latach poprzednich.
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I.Zadania do realizacji:

1.W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp. Główne zadania Sposób realizacji Jednostka/osoba odpowiedzialna Kwota zł.

I.

Zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu

1.Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla
uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar
przemocy.

2.Wyposażenie punktu w broszury, ulotki,
czasopisma, sprzęt itp.

3.Funkcjonowanie telefonu zaufania.
4.Szkolenie członków Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania PA.

5.Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym

6.Szkolenie sprzedawców napoi alkoholowych

7.Prowadzenie kampanii edukacyjnych na terenie
gminy. Prowadzenie i udział w organizowanych
kampaniach

8.Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w
miejscach publicznych

9.Współpraca z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców
w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych i
edukacyjnych kandydatów na kierowców

10.Udział w ogólnopolskich kampaniach
profilaktycznych min. „Postaw na rodzinę”,
„Reaguj na przemoc”, „Przeciw pijanym
kierowcom”.

11.Tworzenie sieci punktów informacyjnych z
danymi o ofercie pomocy na terenie gminy w
zakresie problemów alkoholowych

Pełnomocnik Wójta Gminy

Komisja ds. RPA

Pracownik zatrud. na umowę-zlec.

kwota na realizację
zadania

15.100,00zł.

II.

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

1.Funkcjonowanie świetlic
socjoterapeutycznych

-zatrudnienie terapeuty
-doposażenie świetlic
2.Finansowanie szkoleń z zakresu rozpoznawania i
zapobiegania oraz przeciwdziałania zjawiskom
przemocy w rodzinie dla pracowników służb takich
jak m.in.: policja, pracownicy socjalni,
pielęgniarki, członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
nauczyciele

3.Udzielenie pomocy psychologicznej materialnej
i rzeczowej rodzinom, w których występują

Pełnomocnik Wójta Gminy

Komisja ds. RPA

Terapeuta zatrud. na umowę-zlec.

Szkoły Podstawowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

kwota na realizację zadania
38.900,00 zł.
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problemy alkoholowe lub w ciężkich przypadkach
losowych. (zakup książek, odzieży, pomocy
szkolnych oraz indywidualnej terapii)

4.Budowa lokalnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie – procedura „Niebieskiej
karty”.

5.Organizowanie zajęć grupowych dla rodziców,
warsztaty w zakresie doskonalenia umiejętności
Wychowawczych

6.Motywowanie osób uzależnionych lub
współuzależnionych do podjęcia terapii

7.Współpraca z instytucjami (szkoły, GOPS,
Policja, Sądy Rodzinne, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie)

8.Finansowanie zajęć i programów
socjoterapeutycznych – prowadzenie różnorodnych
programów rozwojowych dla dzieci w ramach
zajęć teatralnych, komputerowych, sportowych,
tanecznych, plastycznych itp.

III.

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 dożywania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych

1.Realizacja programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych z terenu gminy oraz dla rodziców i
nauczycieli:
Dla dzieci i młodzieży:

·Zakup, organizowanie i realizowanie programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w
gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolu
na terenie gminy (wybór z ofert), zakup
przedstawień teatralnych, organizacja konkursów
tematycznych jako uzupełnienie programów (zakup
nagród za udział w konkursach).

·Organizacja wycieczek, festynów.
Dla nauczycieli:

·Program przeciwdziałania niepożądanym
zachowaniom w szkole

·Procedura „niebieskiej karty” w praktyce szkolnej
Dla rodziców:

·Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym
przeznaczonych dla rodziców
– wywiadówki profilaktyczne.

2.Spotkanie edukacyjne dla osób dorosłych z
zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
organizowane w ramach sołectw

3.Prowadzenie profilaktycznej działalności

Pełnomocnik Wójta Gminy

Komisja ds. RPA

Szkoły Podstawowe

Dom Kultury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

kwota na realizację zadania
61.500,00 zł.
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informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla
dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie
młodzieżowych happeningów promujących zdrowy
styl życia, współpraca i współfinansowanie działań
podejmowanych w tym zakresie przez szkoły,
stowarzyszenia, świetlice socjoterapeutyczną, dom
kultury:

-konkursy, spektakle profilaktyczne, imprezy
rozrywkowe

-prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy:

§opłacenie osób prowadzących zajęcia sportowe,
§organizowanie rozgrywek i turniejów
sportowych,

§opłacanie szkoleń dla w/w osób,

§zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
§zakup nagród,
§transport uczestników zajęć pozalekcyjnych i
zorganizowanych grup dzieci szkolnych z terenu
gminy na zajęcia wyjazdowe z zakresu profilaktyki

-dofinansowanie żywienia w świetlicach
socjoterapeutycznych dzieci i młodzieży
uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i
socjoterapeutycznych

-dofinansowanie młodzieżowego zespołu
folklorystycznego “Ziemia Kroczycka”,
sfinansowanie dojazdów na próby zespołu,
dofinansowanie kosztów zakupu strojów ludowych,
wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia
tańca i śpiewu z dziećmi i młodzieżą z rodzin
zagrożonych patologiami

-dofinansowanie młodzieżowego zespołu
folklorystycznego “Ziemia Kroczycka (warsztaty
wyjazdowe z programem terapeutycznym),

-zorganizowanie wypoczynku letniego oraz ferii
zimowych z elementami profilaktyki alkoholowej
dla dzieci z rodzin, w których występują problem
alkoholowe

4.Prenumerata czasopism o tematyce PA z
uwzględnieniem egzemplarzy dla: szkół, ośrodków
zdrowia, pełnomocnika, punktu konsultacyjnego

5.Udział w kampaniach ogólnopolskich,
wojewódzkich i itp.
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6.Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych
związanych z profilaktyką PA

7.Zakup materiałów edukacyjnych oraz
dystrybucja wśród określonych grup adresatów

8.Organizacja konferencji, narad, szkoleń dla
różnych grup zawodowych pracujących w systemie
pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z
problemem alkoholowym

9.Inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w
miejscach publicznych

IV.

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

1.Posiedzenia Komisji ds. Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
wynagrodzenia dla członków komisji
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wynagradzani są
według następujących zasad:

a)za udział w posiedzeniu Komisji – 150,00 zł.
brutto,

b)za dyżur przy telefonie zaufania – 50,00 zł.
brutto za 1 godz. dyżuru

2.Kierowanie osób uzależnionych na leczenie
odwykowe

-sfinansowanie zleceń przeprowadzenia badań i
wydania opinii biegłych psychologa i psychiatry w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu

-opłaty sądowe
3.Współudział w finansowaniu działań
terapeutyczno-edukacyjnych w placówkach
lecznictwa odwykowego, aresztach, izbach
wytrzeźwień itp. w których przyjmowani są
mieszkańcy gminy

4.delegacje – zwrot kosztów przejazdu
uczestnikom szkoleń zawartych
w niniejszym programie

5.Promowanie i popieranie działań prowadzonych
przez służby i instytucje w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych poprzez informacje w
lokalnych mediach i stronach internetowych gminy.

6.Współpraca ze środowiskami kościelnymi w
zakresie promowania postaw trzeźwościowych oraz
działań profilaktyczno-edukacyjnych

-wspólne organizowanie pikników i spotkań

Pełnomocnik Wójta Gminy

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania PA
upoważniony i przeszkolony do
przeprowadzania wywiadów dla potrzeb
GKRPA w Kroczycach

Komisja ds. RPA

kwota na realizację zadania
32.000,00zł.
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promujących zdrowy i trzeźwy styl życia.

-włączenie do kursów przedmałżeńskich tematyki
dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu w
czasie ciąży.

7.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w zakresie sporządzania wywiadów
środowiskowych dla potrzeb Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8.Wynagrodzenie pełnomocnika ds.
rozwiązywania PA

V.

Podejmowanie interwencji w związku z
naruszeniem przepisów określonych w art. 131

i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądem w
charakterze oskarżyciela publicznego

-Podejmowanie działań interwencyjnych wobec
firm prowadzących promocję i reklamę napojów
alkoholowych z naruszeniem art. 131 ustawy, oraz
naruszających zakazy określone w art. 15 ustawy

-kontrole punktów sprzedaży

-Występowanie przed sądami w charakterze
oskarżyciela publicznego

Pełnomocnik Wójta Gminy

Komisja ds. RPA

kwota na realizację zadania
500,00zł.

VI Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez
organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej

-gromadzenie informacji nt. zatrudnienia
socjalnego

-projekt potrzeb i kalkulacja kosztów
-realizacja programów aktywizacji zawodowej
bezrobotnych osób z problemem alkoholowym,
które ukończyły program terapeutyczny.

Komisja ds. RPA kwota na realizację zadania
2.000,00 zł.

RAZEM: 150.000,00zł.
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2.W zakresie przeciwdziałania narkomanii:

a)Na realizację programu przeznacza się kwotę 4.000,00 zł.

b)Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii będą realizowane przez Pełnomocnika Wójta Gminy
Kroczyce ds. PA, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kroczycach, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Kroczyce.

Lp. Cele do osiągnięcia Metody realizacji

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniami

1.identyfikacja, stałe uaktualnianie i upowszechnianie danych na
temat rekomendowanych programów profilaktycznych oraz placówek
prowadzących działalność profilaktyczną obejmującą problematykę
narkomanii,

2.uwzględnianie problematyki narkomanii w lokalnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności w części
dotyczącej diagnozy oraz planowanych działań zapobiegawczych.

3.rozpowszechnianie i propagowanie materiałów informacyjno-
edukacyjnych z zakresu narkomanii dla poszczególnych grup
odbiorców

4.Wspieranie edukacji osób pracujących zawodowo w systemie
pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom poprzez szkolenia, zakup
specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji itp.

5.organizowanie oraz udział w kampaniach edukacyjnych o zasięgu
krajowym, wojewódzkim
i lokalnym

2. Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i
prawnej

1.prowadzenie dotychczasowego punktu konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i członków ich rodzin,

2.udzielanie informacji o możliwościach korzystania z pomocy
psychologicznej i prawnej.

3.stworzenie atrakcyjnych alternatyw zaangażowania dzieci i
młodzieży w działalność społeczną, sportową i artystyczną.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej, edukacyjnej, oraz szkoleniowej w
zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
w szczególności dla dzieci
i młodzieży w tym prowadzenie zajęć sportowo-
rekreacyjnych dla uczniów a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-
wychowawczych
i socjoterapeutycznych

1.prowadzenie ankiet, sondaży w szkołach na terenie gminy
Kroczyce celem oceny stanu zagrożenia problemami narkomanii,

2.rozpowszechnianie i propagowanie materiałów informacyjno-
edukacyjnych z zakresu narkomanii dla poszczególnych grup
odbiorców,

3.przeprowadzenie i sfinansowanie programów i spektakli
profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców (szkoły, świetlice
z terenu gminy)
Dla nauczycieli:

§program z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Dla rodziców:

§wspomaganie rodziców w sytuacjach kryzysowych

§program wzmacniania rodzin
Dla dzieci i młodzieży:

§programy dla młodzieży
(wybór ofert)

§program dla młodzieży eksperymentującej ze środkami
psychoaktywnymi (wybór ofert)

§program z zakresu przeciwdziałania narkomanii (wybór ofert)

§gry i zabawy rozwojowe, konkursy, wycieczki, obozy
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji

pozarządowych i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów narkomanii

1.wspieranie szkół i innych placówek w rozwijaniu działań
profilaktycznych w szczególności obejmujących diagnozę problemu
narkomanii i realizację programów profilaktycznych,

2.wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych
adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz
ich rodziców

3.zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych
dla animatorów działań profilaktycznych i poszczególnych grup
odbiorców

4.wymiana informacji i doświadczeń z instytucjami zaangażowanymi
w przeciwdziałanie występującym problemom narkomanii

5.sfinansowanie szkoleń dla pełnomocnika, prac. punktu
konsultacyjnego, członków komisji oraz innych przedstawicieli
instytucji i służb pracujących z osobami uzależnionymi.
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6.Zwrot kosztów przejazdów uczestnikom szkoleń.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i
rodzicom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i
integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu
socjalnego.

1.ścisłe współdziałanie instytucji i organizacji społecznych (szkół,
policji, kuratorów, sądów),

2.współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym

3.stałe monitorowanie problemów związanych z narkomanią

Ogółem 154.000,00 zł.

W tym na zadania:

- w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 150.000,00 zł.

- w zakresie przeciwdziałania narkomanii 4.000,00 zł.
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