
   

Uchwała  Nr IV/24/2015 

 Rady  Gminy Wolanów  

z dnia 26 stycznia 2015 roku 
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 4
1  

ust.2 ustawy  z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j. Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1356) oraz na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124), Rada Gminy Wolanów uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej  

uchwały. 

2. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok w brzmieniu 

stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Wolanów   

 z dnia  26 stycznia 2015 roku 
 
 
 
 
 
 

         GMINNY PROGRAM 

PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

NA 2015 ROK 

 

 

 

 

 

 

Motto:  

 Nie zawsze będziemy mogli pomóc, 

ale starajmy się przynajmniej o jedno,  

nie pozostawić ludzi w samotności 

w ich nieszczęściu 
(ksiądz Józef Tischer) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolanów, styczeń 2015 



 

 

Wprowadzenie 

 

1. Samorząd gminny a ustawa o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych w gminie jest Ustawa  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2012 poz. 1356).  

 

Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy, art. 4 ust. 1 i 2 stanowi, że samorząd 

gminny zobowiązany jest do: 

1. Prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.  

 

W szczególności zadania te obejmują następujące zadania: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz dla osób współuzależnionych, 

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, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

zajęć kulturalnych,  

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 

reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (art. 13. 1 i 15 ustawy) 

oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

 

2. Realizacja zadań, o których mowa w ust.1, jest prowadzona w postaci Gminnego 

programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych uchwalanego 

corocznie przez radę Gminy w Wolanowie stanowiącą część Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015. 

 

Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, Rada Gminy Wolanów ustala w drodze 

uchwały dla terenu gminy, liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w 

miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży  i podawania 

napojów alkoholowych. Do zadań wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zgodnie z art. 4
1
 

ust 3 ustawy, należy powołanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,              

w szczególności inicjujących działania w zakresie określonym w ust. 1 ustawy oraz 

podejmujących czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych wykonują także 

ekspertyzy dotyczące zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych                  

z odnośnymi uchwałami Rady Gminy oraz wydają opinię w drodze postanowień, stanowiące 



warunek wydania  zezwolenia przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na prowadzenie 

sprzedaży napojów alkoholowych (zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy).  

 

2. Przepisy lokalne dotyczące wykonywania zadań określonych w ustawie                      

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

1) Uchwała  Rady Gminy w Wolanowie Nr XXV/172/01 z dnia 07 września 2001 

r. w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 

terenie gminy Wolanów  

2) Uchwała Rady Gminy w Wolanowie Nr XXVI/171/2001 z dnia 07 września 

2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem  lub w miejscu sprzedaży 

3) Zarządzenia Wójta Gminy Wolanów Nr 97/12 z dnia 26 października 2012 r.,                

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

4) Zarządzenie Wójta Gminy Wolanów Nr 189/13 z dnia 14 stycznia 2013 r w 

sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych /GPPiRPA/ w Wolanowie na 2015 r. uwzględnione zostały wskazówki 

wynikające z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zadania i sposoby ich realizacji określone w GPPiRPA w 2015 roku dostosowane są 

do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych form pracy w oparciu 

o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną 

i materialną ze strony podmiotów zewnętrznych – jednostek samorządowych wyższego 

szczebla, organizacji, instytucji i osób fizycznych. 

Finansową podstawę realizacji GPPiRPA stanowią dochody gminy z opłat za wydane 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18
2
 ustawy o wychowaniu               

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może być 

modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem                         

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych uchwałami Rady Gminy  w Wolanowie.      

Realizację działań określonych w GPPiRPA koordynuje Gminna Komisja d/s Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Wolanowie i Pełnomocnik Wójta Gminy d/s Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Wolanowie. 

 

          II.     Diagnoza   

 

Dane ogólnopolskie 

- Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują  w naszym kraju, problemy 

związane z nadużywaniem alkoholu mają poważne znaczenie. Wynika  to przede wszystkim z 

rozmiarów szkód alkoholowych oraz kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie z tego 

tytułu ponosi budżet państwa – szacowanych na około 1,3% Produktu Krajowego Brutto  (w 

roku 2010 – około17 mld złotych). Konsumpcja alkoholu w dużych ilościach ma istotny 

wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek, jak i całych rodzin. 

Konsekwencje nadmiernego spożywania alkoholu dotyczą nie tylko osób pijących, ale 

wpływają  na nasze rodziny a przez to na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje 



wiele szkód społecznych, tj. zakłócania bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki 

drogowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i długotrwałe bezrobocie. Dlatego działania w 

zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych powinny być przedmiotem 

szczególnej troski ze strony organów administracji rządowej i samorządowej.    

- Na szkody związane z alkoholem narażony jest każdy człowiek, niezależnie  od tego, 

czy pije alkohol czy jest abstynentem. 

- Działania podejmowane przez gminę w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych powinny być adresowane głównie do wszystkich jej mieszkańców, a nie 

tylko  do tych, którzy nadmiernie spożywają alkohol. 

- Alkohol jest substancją psychoaktywną - szybko przedostaje się do układu nerwowego i 

wywołuje  specyficzne efekty, których rodzaj i nasilenie są związane  z poziomem 

stężenia  alkoholu we krwi. Alkohol jest substancją toksyczną - ma silny i szkodliwy 

wpływ na niemal wszystkie tkanki i narządy organizmu, jest substancją tłumiącą czyli 

działa depresyjnie, hamuje mechanizmy kontrolujące. Pobudzenie odczuwane tuż po 

spożyciu alkoholu jest przejściowe.   

 

Dane lokalne 

Gmina Wolanów – gmina wiejska. Zajmuje powierzchnię 82,85 km
2
;  wg stanu na dzień 30 

listopada 2014 roku, zamieszkuje 8.695 mieszkańców, wśród których 6.656 osób  to 

mieszkańcy powyżej 18 roku życia.  

 

Dostępność alkoholu: 

1.   Limit punktów sprzedaży na dzień 30.11.2014 r. wynosił 50 punktów:        

a. 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy); 

b. 10 punktów  sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży  (lokale gastronomiczne); 

2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na dzień 30.11.2014 r.: 

a. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy) – 29 w tym  25 sklepów sprzedających alkohol o zawartości 

powyżej 18% , 

b. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 4, w tym 4 lokale gastronomiczne  

sprzedające alkohol  o zawartości  powyżej 18% . 

3. Liczba mieszkańców Gminy Wolanów przypadająca na 1 punkt sprzedaży  -  300 

osób; 

4. Liczba    mieszkańców   Gminy   Wolanów   przypadająca  na 1  lokal gastronomiczny 

– 2 174 osób. 

 

Spożycie alkoholu: 

 

Dane ogólnopolskie 

Według danych zawartych w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015  wynika, iż w roku 2012  spożycie alkoholu 

wynosiło 9,16 litra 100% alkoholu na jednego mieszkańca kraju. Refleksji wymaga 

obserwowana od kilku lat zmiana w strukturze spożycia alkoholu w Polsce. Niepokoi przede 

wszystkim to, że 35,3% konsumpcji przypada w ostatnich latach na wyroby spirytusowe 

czyli alkohole powyżej 18 %. Zmniejsza się spożycie wina i wynosi 9,3%. Piwo zaś stanowi  

55,4%  spożywanego alkoholu. 



Spożywanie alkoholu jest najbardziej rozpowszechnionym zachowaniem ryzykownym 

wśród nastolatków. Konsumpcja alkoholu przez polską młodzież kształtuje się na średnim 

poziomie w porównaniu z resztą Europy. Około 57% nastolatków przyznaje się do 

regularnego spożywania alkoholu z częstotliwością co najmniej 1 raz w miesiącu, a około 

21,7% 15- latków  upiło się w ciągu 30 dni  poprzedzających badanie, a tylko nastolatków 

7% to abstynenci. Należy zwrócić uwagę na wzrastającą liczbę pijących alkohol dziewcząt i 

młodych kobiet. Na uwagę zasługuje także wzrost przyzwolenia dorosłych na spożywanie 

alkoholu przez osoby  nieletnie, przy czym chłopcy w tym względzie traktowani są  bardziej 

liberalnie niż dziewczęta.  

 

 

Dane lokalne w zestawieniu ogólnopolskim. 

Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych (dane 

szacunkowe z  GUS 2011 r. i własne wyliczenia). 

 

 

 

 

 

W Polsce 38,53 mln osób 

 

W gminie Wolanów 

8 695 osób 

Liczba osób 

uzależnionych od 

alkoholu 

 

 

około 2 % 

populacji 

 

 

770 600 

 

 

174 

 

Dorośli żyjący w 

otoczeniu alkoholika  

 

 

około 4 % 

populacji 

 

 

1 541 200 

 

348 

Dzieci wychowujące 

się w rodzinach 

alkoholików 

 

 

około 5 % 

populacji 

 

 

1 926 500 

 

435 

 

Osoby pijące 

ryzykownie i 

szkodliwie 

 

 

około 5-7% 

 

od 1 926 500 

do 2 697 100 

 

 

od 435 do 609 

 

 

Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Wolanowie w roku 2015. 

 
Główne cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w roku 2015: 

 

1.    Zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych   i zagrożeń społecznych na terenie 

Gminy Wolanów. 

2. Ograniczenie populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, głównie wśród 

prowadzących pojazdy mechaniczne. 

3.    Zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki alkoholowej.  

 

Cele szczegółowe i zadania  



 

Do osiągnięcia celu głównego przewiduje się realizację  zadań i celów szczegółowych, 

wyznaczonych w treści art. 4
1
 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz prowadzenie działań wynikających z potrzeb i możliwości ujawnionych 

w analizie  problemów lokalnych.  

 

Działanie I.  

 

Zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie leczenia i rehabilitacji osób  

uzależnionych od alkoholu. 

 

Cele:  

 ułatwianie osobom uzależnionym od alkoholu udziału w programach 

terapeutycznych,  

 organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych             

i współuzależnionych,  

 wspieranie rozwoju i funkcjonowania placówek terapeutycznych, 

 

Odbiorcy:  

 osoby uzależnione i ich rodziny 

 organizatorzy doradztwa i działań wspierających 

 placówki terapeutyczne 

 

Wskaźniki osiągania celów:  

 

 liczba osób leczonych w placówkach lecznictwa odwykowego, 

uczestniczących w zajęciach grupy wsparcia, korzystających                       

z poradnictwa w punkcie konsultacyjno - informacyjnych, liczba osób 

biorących udział w szkoleniach związanych z leczeniem odwykowym                                   

i motywowaniem do leczenia 

Zadania: 

 

1) Umożliwianie zainteresowanym mieszkańcom z gminy Wolanów systematycznego 

udziału w zajęciach terapeutycznych, 

2) Finansowanie dwóch konsultantów terapii uzależnień, 

3) Prowadzenie Punktu Konsultacyjno- informacyjnego dla osób z problemem 

alkoholowym i członków ich rodzin. 

Do podstawowych zadań Punktu Konsultacyjno-informacyjnego  należą: 

 informowanie o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia 

uzależnienia, 

 organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych, 

prowadzenie oddziaływań motywujących do podjęcia terapii, 

 udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej i prawnej /doradztwa/ 

osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy,  

 informowanie o instytucjach, organizacjach i ruchach samopomocowych 

działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz innych form doskonalenia 

przydatnych w pracy profilaktycznej dla osób uczestniczących w realizacji 

zadań określonych w GPPiRPA w Wolanowie. 



 

 

 

Zakres finansowania działalności Punktu dotyczy: 

 

a) wynagrodzenia osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym /forma 

zatrudnienia: umowa – zlecenie/, 

b) zakupu materiałów i środków informacyjnych, dydaktycznych, papierniczo – 

biurowych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia i dokumentowania 

pracy Punktu Konsultacyjnego,  

c) dofinansowania udziału w szkoleniach i kursach osób wykonujących zadania 

zlecone w Punkcie, w zakresie doskonalenia metod pracy z osobami 

uzależnionymi, ofiarami przemocy  lub profilaktyki. 

 

Działanie II.  

Organizacja i prowadzenie działań profilaktycznych.  

Cele:  

 wdrażanie efektywnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

zapobiegających używaniu substancji psychoaktywnych /alkoholu  

i narkotyków oraz dopalaczy/, 

 wspieranie instytucji prowadzących działalność profilaktyczną w organizowaniu 

różnorodnych form pracy zapobiegawczej, edukacyjnej w szczególności wśród 

dzieci i młodzieży, w rodzinach oraz w grupach podwyższonego ryzyka 

 rozwijanie  wiedzy w społeczności lokalnej na temat problemów związanych                

z używaniem środków psychoaktywnych poprzez prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej problematyki szkodliwości 

spożywania alkoholu i informacji o chorobie alkoholowej.                 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 

określa ogólne założenia organizacyjne i formy działania służące osiągnięciu powyższych 

celów. Wdrożenie programów wymaga pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Wolanowie lub pełnomocnika wójta ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

 

Odbiorcy: 

 społeczność lokalna, 

 dzieci i młodzież szkolna, 

 instytucje, organizacje i osoby fizyczne prowadzące działalność 

profilaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,  

 organizacje pozarządowe, 

 rodzice i wychowawcy. 

Wskaźniki osiągania celów: 

 

 liczba zrealizowanych programów profilaktycznych, 

 liczba osób uczestniczących w projektowaniu i wdrażaniu 

programów, 

 liczba odbiorców programów profilaktycznych, 

 diagnoza problemów i ewaluacja efektywności realizacji 

programów, 



 liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w wykonywanie 

zadań określonych w programach, 

 udział w kampaniach edukacyjnych i współpraca z mediami. 

 

Doświadczenia uzyskane podczas wykonywania gminnych programów w latach poprzednich, 

rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  obligują do 

kontynuacji dotychczasowych form pracy profilaktycznej w środowisku dzieci i młodzieży. 

Jako najistotniejsze zadania wskazują one konieczność dofinansowania organizacji 

różnorodnych działań profilaktycznych opartych na strategiach edukacyjnych.  

Zadania: 

1. Realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA, 

odpowiadających przyjętym standardom jakości i efektywności pracy profilaktycznej, 

poświadczonych odpowiednimi kwalifikacjami realizatorów. 

2. Prowadzenie zajęć profilaktycznych obejmujących szeroko rozumianą profilaktykę 

uzależnień i zachowań problemowych według autorskich opracowań w szkołach                    

i innych placówkach instytucjonalnych oraz w porozumieniu z organizacjami 

pozarządowymi  w formie kompleksowych programów lub wyodrębnionych zajęć,            

w tym: 

3. zajęć opiekuńczo – wychowawczych, aktywizujących, ukierunkowanych 

na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci      

i młodzież, zmniejszających ryzyko kontaktu z substancjami 

psychoaktywnymi/alkoholem/, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych i 

zajęć kulturalnych dla dzieci  i młodzieży, 

4. grupowych zajęć profilaktycznych o charakterze psycho-edukacyjnym  

dotyczących kształtowania i utrwalania  wyodrębnionych umiejętności 

psychologicznych, podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacji kontaktu 

z substancjami psychoaktywnymi /alkoholem/, radzenia sobie z presją 

grupową, rozwijania postaw i zachowań prozdrowotnych oraz 

dostarczających informacji koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania 

i rozwoju,  

5. zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży 

przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzenia 

zachowania, trudności w adaptacji emocjonalnej w szczególności 

stanowiących skutek dysfunkcjonalności rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym. 

3. Realizacja programów profilaktycznych obejmujących inne niż populacja dzieci           

i młodzieży środowiska, w tym szczególnie rodziców, a także nauczycieli                      

i wychowawców.  

4. Organizacja i dofinansowanie szkoleń doskonalących lub kwalifikacyjnych dla osób 

prowadzących zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne w celu podniesienia kwalifikacji 

i kompetencji zawodowych niezbędnych przy realizacji działań profilaktycznych. 

5. Organizacja lub dofinansowanie półkolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin 

dotkniętych problem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych  i dysfunkcyjnych 

prowadzonych w ramach wypoczynku wakacyjnego. Te formy działań posiadać 

muszą opracowany, merytoryczny program pracy profilaktyczno – terapeutycznej. 

6. Organizacja i dofinansowanie innych form działań informacyjnych, edukacyjnych               

i zapobiegawczych, w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, 

publikacji,  oraz otwartych środowiskowych imprez profilaktycznych, odbywających 

się bez udziału alkoholu, promujących zdrowy styl życia, integrujących społeczność 



lokalną, a w szczególności rodziny np. IV Trzeźwościowego Rajdu Rowerowego w 

ostatnią niedzielę lipca 2015 roku. 

7. Organizacja lokalnych i włączanie się w ponadregionalne lub ogólnopolskie 

profilaktyczne kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę uzależnień, 

zapobiegania agresji przemocy.    

 

Harmonogram działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży: 

 

1. Realizacja działań w ramach szkolnych programów profilaktyki i inicjatyw 

środowiskowych: 

a) zajęcia profilaktyczne (wszystkie formy): styczeń – czerwiec,  

            wrzesień – grudzień 2015 r., 

b) organizacja środowiskowych imprez profilaktycznych: cały rok,  

w miarę posiadanych środków, zgłaszanych inicjatyw i występujących 

potrzeb, 

c) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie 

wakacyjnej przerwy letniej. 

 

Zakres finansowania działań dotyczy: 

a) kosztów wynagrodzenia realizatorów programów, opiekunów zajęć , 

b) kosztów zakupu pomocy, materiałów i artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć 

zgodnie z opracowanymi kosztorysami i w miarę posiadanych środków, 

c) doposażenia placówek, na terenie których realizowane są programy profilaktyczne                

w materiały i sprzęt wykorzystywany przy wdrażaniu przyjętych programów zgodnie 

ze zgłaszanym zapotrzebowaniem i w miarę posiadanych środków, 

d) dofinansowania lub całkowitego sfinansowania kosztów wypoczynku  

letniego dzieci  zakwalifikowanych do udziału w różnych jego formach na podstawie 

pozytywnej opinii GKRPA lub uzasadnionych kosztów materiałowych  

i środków żywnościowych wykorzystywanych przy organizacji wypoczynku. 

Organizatorzy wypoczynku zobowiązani są do przedstawienia wraz z wnioskiem                     

o dofinansowanie całościowego kosztorysu lub preliminarza wydatków związanych                

z organizacją wypoczynku, 

e) uzasadnionych i pozytywnie zaopiniowanych przez GKRPA kosztów organizacji 

otwartych, środowiskowych imprez mających charakter profilaktyczny, 

f) finansowania prezentacji problematyki uzależnień, profilaktyki przemocy i agresji                

w formie spektakli teatralnych, konkursów tematycznych itp., 

h) finansowanie kosztów publikacji materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz        

organizacji i udziału w kampaniach edukacyjnych /lokalnych i ponadregionalnych oraz 

ogólnopolskich/. 

 

Dział III. 

Wspomaganie organizacji i instytucji działających na rzecz profilaktyki  i 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

Cel: 

 

 Wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom, organizacjom pozarządowym i 

stowarzyszeniom  w realizacji zadań i programów dotyczących profilaktyki, 

rozwiązywania problemów uzależnień oraz zapobiegania przemocy domowej. 

 



Odbiorcy: 

 instytucje samorządowe, publiczne z terenu gminy Wolanów angażujące się                        

w działalność profilaktyczną i interwencyjną, 

 organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) związki wyznaniowe, 

organizacje sportowe, instytucje kulturalno – oświatowe, 

 osoby zaangażowane w działania profilaktyczne. 

 

Wskaźniki osiągania celów: 

 aktywność stowarzyszeń w zakresie organizowania wsparcia i pomocy dla osób 

uzależnionych i ich rodzin, ilość imprez integracyjno – edukacyjnych, włączanie się             

w działania lokalne i ponadregionalne, 

 liczba wdrożonych projektów programów profilaktycznych i interwencyjnych przez 

instytucje i organizacje, 

 liczba instytucji i organizacji angażujących się w działania profilaktyczne, 

 liczba odbiorców wdrażanych programów. 

 

Zadania: 
 

1) prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz 

możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia 

w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne 

motywowanie do leczenia i oddziaływania podtrzymujące proces terapeutyczny, 

2) realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci                

i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających 

kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy 

prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki 

umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji, 

pomagania innym, 

3) realizacja profilaktycznych, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci                      

i młodzieży, 

4) wspomaganie organizacji samopomocowych skupiających osoby uzależnione 

od alkoholu i ich rodziny przez dofinansowywanie działań o charakterze 

integracyjnym, podtrzymujących proces terapii osób uzależnionych                              

i współuzależnionych, rozwijających ich  aktywność w sferze profilaktyki, 

5) dofinansowanie i wsparcie organizacyjne działalności instytucji, stowarzyszeń.   

 

Dotyczy to głównie: 

 organizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci                   

i młodzież,  

 prowadzenia różnorodnych form zajęć profilaktycznych / edukacyjnych, kół 

zainteresowań, pozalekcyjnych zajęć sportowych czy zajęć kulturalnych dla 

dzieci i młodzieży, 

 wparcia materiałowego i finansowego działań profilaktycznych i opiekuńczych 

prowadzonych w formie półkolonii, dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych i 

zagrożonych, szczególnie dla uczestników zajęć terapeutycznych i tych osób, 

których udział w zorganizowanych, instytucjonalnych formach pomocy jest 

ograniczony. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dofinansowanie 

pojedynczych osób i wybranych form aktywizujących, spełniających  

określone przez GKRPA kryteria, sprzyjających rozwojowi dzieci, 



łagodzących skutki urazów fizycznych i emocjonalnych związanych z sytuacją 

rodziny z problemem alkoholowym, doświadczającej przemocy lub 

niewydolnej wychowawczo, 

 wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych i zapobieganie niebezpieczeństwom spowodowanym 

nadużywaniem alkoholu a prowadzonych przez służby Policji. Dotyczy 

to głównie prowadzenia oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych                  

w środowiskach dzieci  i młodzieży służących zapobieganiu kontaktom 

tej grupy z substancjami psychoaktywnymi- alkoholem, a także działań na 

rzecz trzeźwości kierujących pojazdami /dotyczy dofinansowania zakupów 

niezbędnych materiałów informacyjno – edukacyjnych/.  

 

 

Dział IV.    

Inne działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolanowie w 2015 r.  

 

1. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla osób prowadzących ewidencję działalności 

gospodarczej związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz uczestniczących                   

w czynnościach kontrolnych w zakresie stosowania aktualnych przepisów w tym 

zakresie, 

2. Finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje i doskonalących umiejętności 

dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

3. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad organizacji punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych i prowadzenia sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez policję 

i GKRPA, 

4. Prowadzenie lub zlecenie wykonania badań monitoringowych i diagnozujących 

zjawisko uzależnień  i innych problemów społecznych na terenie gminy Wolanów. 

 

Zakres finansowania działań obejmuje: 

a. koszty szkoleń, 

b. wynagrodzenie dla osób kontrolujących, wykonujących swoje czynności poza 

przydziałem obowiązków. Osoby wykonujące czynności kontrolne muszą 

posiadać upoważnienie Wójta Gminy Wolanów do ich prowadzenia, 

c. koszty badań monitoringowych i diagnozujących zjawisko uzależnień i innych 

problemów społecznych. 

 

 

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Pełnomocnika Wójta Gminy Rozprza ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby 

posiadające wymagane przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy na temat problematyki 

alkoholowej, zgodnie z wymaganiami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Zgodnie z Rekomendacjami PARPA reprezentują one środowiska działające 

na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Do zadań GKRPA zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy: 



 podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu przez 

osoby uzależnione od alkoholu, 

 przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

 inicjowanie w środowisku lokalnym działań służących profilaktyce i rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, 

 prowadzenie innych działań przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu                    

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Dodatkowo przyjmuje się, że do zadań GKRPA należy: 

a. prowadzenie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych poprzez aktywny 

udział w tworzeniu i opiniowaniu  aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia oraz 

inicjowaniu działań zwiększających efektywność przyjętego Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

b. popularyzacja nowoczesnej wiedzy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

c. opiniowanie  wniosków dotyczących przyjmowania do wykonania szczegółowych  

zadań określonych w GPPiRPA  

 

Zadanie koordynowania wykonania GPPiRPA  realizuje  Pełnomocnik Wójta Gminy 

Wolanów ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

Do zadań pełnomocnika należy: 

a) przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych,  

b) projektu kalkulacji dochodów i wydatków budżetowych do realizacji GPPiRPA, 

c) rocznego sprawozdania z realizacji GPPiRPA, 

d) podejmowanie działań motywujących do podejmowania leczenia przez osoby 

uzależnione, 

e) kierowanie na badania do lekarza biegłego w przypadku podejrzenia o chorobę 

alkoholową, 

f) wysyłanie wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o podjęcia przymusowe 

leczenie osób uzależnionych od alkoholu, 

g) bieżąca koordynacja i nadzór nad formalną i merytoryczną zgodnością 

wykonywanych zadań z przyjętym harmonogramem działań ujętych w GPPiRPA, 

h) udział w pracach  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

i) udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego jak i udział w posiedzeniach 

grup roboczych tegoż Zespołu, 

j) przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie 

ich rozwiązywania na terenie gminy Wolanów, 

k) określanie zgodności podejmowanych działań z GPPiRPA, 

l) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki                            

i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

m) branie udziału w naradach i szkoleniach doskonalących, służących podnoszeniu 

kwalifikacji i wzrostowi kompetencji w dziedzinie organizacji i prowadzenia pracy 

profilaktycznej, dotyczącej metod rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

 Zasady wynagrodzenia członków Komisji 

 

1. Zgodnie z art. 4¹ ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                      

w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356 z późn. 



zm.) określa się wynagrodzenie dla przewodniczącego oraz pozostałych członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolanowie dla: 

a) przewodniczącego Komisji 120,00 zł brutto za posiedzenie 

b) członków Komisji 100,00 zł brutto za posiedzenie. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, przysługuje za każdy dzień pracy                                      

w posiedzeniach Komisji oraz w zespole powołanym do przeprowadzenia kontroli 

warunków przestrzegania zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu, 

3. Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają 

się raz w miesiącu, chyba że istnieje konieczność ponownego spotkania się w 

szczególnych przypadkach niecierpiących zwłoki może odbyć się drugie spotkanie w 

miesiącu. 

4. Ustalone wynagrodzenia będzie wypłacane w kasie Urzędu Gminy na podstawie 

umowy zlecenie zawartej z każdym członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i  listy obecności z posiedzenia Komisji lub kontroli 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

Za wykonanie zadań związanych z zakresem działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Wolanowie określa 

 

 

Finansowanie realizacji działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan wydatków. 

 

Zgodnie z przepisami „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi” /art. 18
2
/ na realizację GPPiRPA przeznacza się dochody z opłat za wydane 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży.  

 

 W 2015 roku planowana wysokość dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia 

wyniesie 105 000,00 zł  

 Na realizację zadań określonych w GPPiRPA na 2015 rok przeznacza się kwotę  

100 000,00 zł 

 Kwota 5 000,00 zł przeznaczona zostaje na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 

 

Plan wydatków z odniesieniem do przyjętych zadań 

 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

 

Wysokość środków 

przeznaczonych na 

realizację zadania 
 

1. 

 

 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej 

 i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

 i współuzależnionych 

 

 

 

32 500,00 zł 

 

  2. 

 

 

Organizacja i prowadzenie działań profilaktycznych 

( w tym wynagrodzenie pełnomocnika wraz z 

pochodnymi) 

 

 

 

36 100,00 zł 

 



 

3. 

 

 

Wspomaganie stowarzyszeń, organizacji                     

i instytucji działających na rzecz profilaktyki               

i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

 

20 000,00 zł 

 

 

 

4. 

 

 

Inne zadania 
 

11 400,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Wolanów   

 z dnia  26 stycznia 2015 roku 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM 

Przeciwdział ania Narkomanii 

NA 2015 ROK 

 

 

 

 

 

 

Motto:  

 Nie zawsze będziemy mogli pomóc, 

ale starajmy się przynajmniej o jedno,  

nie pozostawić ludzi w samotności 

w ich nieszczęściu. 
(ksiądz Józef Tischner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolanów, styczeń 2015 



CZĘŚĆ I. WSTĘP 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok określa lokalną strategię  

działania w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych 

wynikających z używania narkotyków. Podstawę prawną działań określa ustawa z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.124 z późn. zm.). 

Program zawiera zadania własne gminy wynikające z art. 10 
 
ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.124 z późn. zm.)  

i realizuje je poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: 

tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje 

powstrzymanie się od używania środków uzależniających; działalność wychowawczą  

i informacyjną; ograniczanie dostępności do narkotyków; leczenie, rehabilitację i reintegrację 

osób uzależnionych. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 roku poz.124 

z późn. zm.) określa zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Należą 

do nich w szczególności:   

 

d. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.  

e. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują 

problemy narkomanii.  

f. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,  

w szczególności skierowanej do dzieci  i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 

sportowo - rekreacyjnych dla uczniów,  

g. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

h. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób kontraktu socjalnego.         
  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii powinien także obejmować kierunki działań 

zaplanowane do realizacji dla samorządów w Krajowym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii, które podporządkowane są realizacji celu ogólnego KPPN. Cel ogólny 

realizowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego w trzech obszarach: profilaktyki, 

leczenia i rehabilitacji oraz ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji oraz trzecim 

tj. badaniach i monitoringu. 

 

CZĘŚĆ II. CELE STRATEGICZNE I PRIORYTETY 

 

Celami strategicznymi na 2015 rok są: 

 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.  

 Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują 

problemy narkomanii.  

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,  

w szczególności skierowanej do dzieci  i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć 

sportowo - rekreacyjnych dla uczniów. 



 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

      
 

CZĘŚĆ III. ZADANIA DO REALIZACJI 

 

  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizowany przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolanowie oraz Pełnomocnika Wójta 

Gminy Wolanów ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 Zadania do realizacji celów strategicznych Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii 

  

Cel 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 

 

Zadania do realizacji: 
 

1. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób 

uzależnionych. 
 

2. Udzielanie porad i konsultacji dla osób uzależnionych i eksperymentujących  

z narkotykami oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii 

ograniczenia szkód w związku z używaniem narkotyków. 

 

Cel 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychologicznej i prawnej. 

 

Zadania do realizacji: 

 

 Natychmiastowe i konsekwentne działania Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wobec zgłoszonych osób potrzebujących leczenia 

odwykowego. 

 Zdiagnozowanie problemów całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich 

jej członków (dorosłych i dzieci) w Punkcie  Informacyjno-Konsultacyjnym w 

Wolanowie.  

Cel 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie różnych zajęć np. zajęć sportowo- rekreacyjnych czy kulturalnych dla uczniów,  

 

Zadania do realizacji: 

 

d. Kontynuowanie współpracy ze szkołami funkcjonującymi na terenie Gminy 

Wolanów. 

e. Realizowanie w szkołach programów oświatowych i edukacyjnych kształtujących 

podstawy i umiejętności ważne dla zdrowia i życia. 

f. Wspieranie i współuczestniczenie w organizowaniu imprez rozrywkowych, 

sportowych, pozalekcyjnych zajęć sportowych, konkursów plastycznych, 

literackich propagujących zdrowy styl życia. 

g. Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno-



edukacyjnych, skierowanych do różnych grup odbiorców. 

h. Zakup, propagowanie i udostępnienie nowości wydawniczych o tematyce 

uzależnień. 

i. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców, 

których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie 

go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych 

z używaniem substancji psychoaktywnych. 

j. Prenumerata lub zakup specjalistycznych opracowań, czasopism, publikacji. 

 

Cel 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii. 

 

Zadania do realizacji: 

 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku 

publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień; 

promowanie ciekawych projektów i inicjatyw społecznych. 

 

CZĘŚĆ IV. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK 

  

1. Źródłem finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 

będą środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z  zezwoleń na sprzedaż 

lub podawanie napojów alkoholowych.  

2. Powyższe środki gromadzone są w Budżecie Gminy Wolanów w dziale 85 – ochrona 

zdrowia, w rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii. 

3. W 2015 roku na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałaniu 

Narkomanii  zaplanowano kwotę   5 000,00 złotych. 

 

Plan wydatków z odniesieniem do przyjętych zadań 

 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

 

Wysokość środków 

przeznaczonych 

na realizację zadania 

 

1. 

 

  (4300) 

 

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 różnych działań w pozalekcyjnych 

zajęciach. 

 

3 950,00 zł 

 

2. 

(4210) 

 

 

 

Inne działania 

 

 

1 050,00 zł 

 

 



 

 

 

 

 


