
ZARZĄDZENIE NR 2665/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 24 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2010 – druk nr 1366.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2010 – druk nr 1366, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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Załącznik
do zarządzenia Nr 2665/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 24 listopada 2009 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2010 – druk nr 1366.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. Urz. Województwa 
Małopolskiego Nr 256 poz. 1804 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

W załączniku do ww. projektu uchwały, w części VI. pn. „Ramowy plan realizacji oraz 
finansowania zadań Gminnego Programu”, w miejsce tabeli w dotychczasowym brzmieniu 
wprowadza się tabelę w brzmieniu jak poniżej:
Lp. Zadania do realizacji Zadania szczegółowe Struktura 

wydatków
1. Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej.

A/ Zakup usług w placówkach terapii uzależnień. 
B/ Monitorowanie liczby osób w terapii. 

19%

2. Udzielanie rodzinom, 
w których występują 
problemy uzależnień, 
pomocy społecznej, 
psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony 
przed przemocą. 

A/ Finansowanie wybranych usług i programów placówek 
interwencyjno-pomocowych, profilaktyczno-terapeut. 
i wspomagających proces readaptacji społecznej; 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

B/ Utworzenie specjalistycznego domu pomocy społecznej 
dla osób nadużywających alkoholu – inwestycja.

C/ Dofinansowanie wybranych placówek wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży.

D/ Tworzenie i koordynowanie lokalnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

23%

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

A/ Wspieranie realizacji programów profilaktycznych dla 
uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

B/ Rozwój zorganizowanych zajęć pozaszkolnych 
w świetlicach, klubach, ośrodkach socjoterapeutycznych, 
placówkach oświatowych oraz innych środowiskach 
młodzieżowych; finansowanie działań w ramach Programu 
Młody Kraków.

C/ Informowanie o dostępności usług terapeutycznych oraz 
prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy 
o szkodliwości substancji uzależniających; profilaktyka 
i promocja zdrowia – udział w ogólnopolskich oraz 
lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-
edukacyjnych (konferencje, szkolenia, warsztaty); 
wykonanie i zakup materiałów profilaktycznych.

D/ Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 
przez dzieci i młodzież, miejskie programy sportowo-
rekreacyjne, baza sportowa (remonty i inwestycje). 

E/ Diagnozowanie problemów i badanie efektywności 
lokalnych działań profilaktycznych.

48%

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

A/ Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, 
promujących zdrowy tryb życia i abstynencję..

B/ Finansowanie kolonii i wyjazdów dla dzieci i młodzieży, 
w tym dla osób niepełnosprawnych.

C/ Wspierania klubów abstynenta.
D/ Wdrażanie projektów profilaktyczno-interwencyjnych.

4%



5. Zapewnienie działania 
MKRPA i Zespołu 
Interwencyjnego, Punktu 
Konsultacyjnego przy Izbie 
Wytrzeźwień / MCPU, 
współpraca z Policją i 
służbami miejskimi.

A/ Zabezpieczenie pracy MKRPA i Zespołu 
Interwencyjnego; pokrywanie kosztów sądowych 
i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie 
uzależnienia.

B/ Wspieranie działalności punktów konsultacyjnych, 
w szczególności w MCPU 

C/ Dotacje dla Policji i służb miejskich.
D/ Całodobowy telefon informacji medycznej 

6%

6. Ograniczanie dostępu 
Do alkoholu.

A/ Ustalanie limitów punktów sprzedaży alkoholu.
B/ Kontrole punktów sprzedaży alkoholu.

0%

RAZEM 100%

UZASADNIENIE 

Niniejsza autopoprawka ma na celu dostosowanie zapisów Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
do projektu Budżetu Miasta na rok 2010 w związku ze zwiększeniem planu dochodów z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi – z 13, 5 ml zł do 16 mln zł. 
Dodatkowa kwota w wys. 2,5 mln zł przeznaczona zostanie na zadanie inwestycyjne SK-4.4 
„Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna”. 

Prezydent Miasta Krakowa
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