UCHWALA NR IX/54/2015
RADY GMINY BUDZISZEWICE
Z DMA 26 LISTOPADA 2015 ROKU

w sprawic. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych

na 2016 rok

Na podstawic art. 4 1 usl. 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w
trzczwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) Rada Gminy
Budziszewice uchwala co nastepuje:
§ 1. Przyjmuje sie do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych na 2016 rok zwany dalej ,,Programem" zgodnie z zat^cznikiem stanowi^cym
intcgraln^ CZQSC uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wqjtowi Gminy Budziszewice.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Blotr Jagiello

Zal^c/.nik
do Uchwaly Nr IX/54/2015
Rady Gminy Budziszewicc
z dnia 26 listopada 2015 roku

NA2016ROK

SPISTRKSCI:

ROZDZIAL I: WPROWADZENIE
1.1 Dane ogolne
1.2 Giowne problemy
ROZDZIAL II: CELE PROGRAMU
1.1 Celc strategiczne Programu
1.2 Cele szczegolowe Programu
ROZDZIAL I I I : ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA
PROBLFMOW ALKOHOLOWYCH
1.1 Zwiekszenie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osob uzalcznionych od alkoholu
1.2 Udzielenie rodzinom, w ktorych wystepuja problemy alkoholowc, pomocy psychospolcczncj i prawnej, a vv
szczegolnosci ochrony przcd przemoca w rodzinie
1.3 Prowadzcnie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania
problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomani w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym
prowadzcnie pozalekcyjnych zajec sportowych, a takze dziafari na rzccz dozywiania dzieci uczcstniczacych
w pozalekcyjnych programach opiekunczo wychowawczych socjoterapeutycznych
1.4 Wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, sluzacych rozwiazywaniu problcmow
alkoholowych
1.5 Podejmowanie interwencji w zwiazku z naruszeniem przepisow okreslonych w art. 13 1 i 15 ustawy oraz.
wystepowanie przed sadem w charakterze oskarzyciela publicznego.
1.6 Wsparcie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i fmansowanie centrow integracji spolccznej
ROZDZIAL IV: ZASADY ORGANIZACJI FINANSOWANIA G M I N N E G O PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLFMOW ALKOHOLOWYCH W 2016 ROKU
1.1 Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych
1.2 Zasady wynagradzania cz.kmkow Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych
ROZDZIAL V: OGRANICZANIE DOSTEPNOSCI DO ALKOHOLU
ROZDZIAL VI: PLAN WYDATKOW NA DZIALALNOSC GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA
PROBLFMOW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

ROZDZIAL I : WPROWADZKINIK
Kluc/.owa role w polskim systemic rozwiay.ywania problemow alkoholowych odgrywaja samorzady
gmin, ktore na mocy ustawy / dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i przcciwdzialaniu
alkoholi/.movvi (tj. Dz. U /. 2015 r. poz. 1286) sa. odpowied/ialne xa rozwi^zywanie problemow alkoholowych
w spoiccznosciach lokalnych. Zgodnie / art. 4 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy prowadzenie dzialan zwiazanych z
profilaktyka i rozwi^zywaniem problemow alkoholowych oraz integracji spolecznej osob uzaleznionych od
alkoholu nalezy do zadari wlasnych gmin. Zadania te w szczegolnosci obejmuj^:
1 ) zwiekszenie dostcpnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od alkoholu,
2) udziclanie rodzinom, w ktorych wystepuja. problemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w
s/.czcgolnosci ochrony przed przemoca. w rodzinie,
3) prowadzenic profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi^zywania problemow
alkoholowych i przcciwdzialania narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie
po/.alekcyjnych zajec sportowych, a takze dzialari na rzecz dozywiania dzieci uczestnicz^cych w
po/.alckcyjnych programach opiekunczo wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, stuza.cej rozwi^zywaniu problemow
alkoholowych,
5) podcjmowanic interwencji w zwia./-ku naruszaniem przepisow okreslonych w art. 13 1 i 15 ustawy oraz
wystepowanie przed sadem w charakterzc oskarzycicla publicznego,
6) wspieranic zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrow integracji spolecznej.
1.1 Dane ogolne
1.
2.

3.

I.iczba micszkancow Gminy Budziszewice na dzien 30.09.2015 r. wynosi ogolem 2226 (dane z ewidencji
ludnosci).
Liczba uczniow:
- Zespol Szkol w Budziszewicach:
•
Gimnazjum w Budziszewicach — 82 uczniow
•
Szkola Podstawowa w Budziszewicach
207 uczniow (klasa I - VI)
•
Szkola Podstawowa w Budziszewicach — 32 (5 lat)
•
Punkt Przedszkolny w Rekawcu - 37 dzieci
Liczba punktow posiadaja.cych zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych na terenie gminy
Budziszewice:
•
do 4,5 % zawartosci alkoholu oraz piwo - 7 punktow (w miejscu sprzedazy)
•
do 4,5% zawartosci alkoholu oraz piwo - 9 punktow (poza miejscem
sprzedazy)
•
powyzej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu - 10 punktow (poza miejscem
sprzedazy)
•
powyzej 18% zawartosci alkoholu 9 punktow (poza miejscem sprzedazy)

1.2 Clovvnc problemy
1.

2.
3.

Sz.kody zdrowotne wywolane alkoholem, ktore dotycza. takze czlonkow rodzin osob uzaleznionych.
Czlonkowie najblizszego otoczenia osoby uzaleznionej zyj^ w stanie permanentnego stresu, co staje sie
przyczyna. wyst^pienia u nich statych zaburzen zwia.zanych z przystosowaniem, okreslanych mianem
wspoluzaleznienia.
Wspoluzalcznienic obejmuje takie zjawiska jak: cierpienie i chaos emocjonalny, zagubienie i niepewnosc,
koncentrowanie sie na alkoholu kosztem siebie i rodziny, nieumiejetnosc bronienia swoich praw i zdrowych
intercsow dzieci, obarczanic alkoholika z odpowicdzialnosci za skutki picia, zaburzenia psychosomatyczne,
wlaxznie z nerwica..
Spozywanie napojow alkoholowych przez mlodziez.
Dzieci z rodzin z problemcm alkoholowym stanowia. tzw. grupe ryzyka pod wzgledem prawdopodobienstwa
uzalcznicnia od alkoholu.

ROZDZIAL II: CELE PROGRAMU
1.1 Cele strategiczne Programu
1.
2.

Zapobieganie powstawaniu nowych problemow alkoholowych na terenie gminy Budziszewicc.
Zmniejszanie rozmiarow aktualnie juz istniejqcych negatywnych zjawisk zwia/.anych xe spoxyciem
alkoholu oraz zwiekszenie stabilnosci i bezpieczeristwa srodowiska rodzinnego, rod/in dotknictych
problemem alkoholowym.

1.2 Cele szczegolowe Programu
1.
2.
3.
4.
5.

Djjzenic do szerzenia wrazliwosci spoleczcnstwa na problcmy rod/in, ludxi uxalcxnionych oraz nicsicnic im
pomocy materialnej.
Zapewnienie wiekszej swiadomosci oraz podcjmowanie dziaian majacych na celu zwiekszenie dostcpnosci
do informacji o szkodliwosci spozywania alkoholu.
Zapewnienie dzieciom z rodzin patologicznych realizacji celow krotkoterminowych i dhigoterminowych
prowadzacych do rozwiay.ania problemow psychologicznych.
Zapobieganie spozyciu alkoholu przez mtodziez.
Wspolpraca z administracja^ samorzcjdowc| oraz organizacjami w xakresie profilaktyki i roxwiax.ywania
problemow alkoholowych.

ROZDZIAL I l l : ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I R O Z W I A Z Y W A N I A
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH
Szczegoln^ role w realizacji zadari okreslonych w niniejszym rozdziale pctni Gminny Osrodek Pomocy
Spolecznej w Budziszewicach wraz z Gminna Komisj^ Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w
Budziszewicach. Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Budziszewicach pelni jednocxesnie tunkcjc
koordynatora wobec dziaian Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w Budziszewicach
oraz innych podmiotow przewidzianych do realizacji zadan.
1.1 Zwieks/enie pomocy terapeutycznej i rchabilitacji dla osob u/alc/nionych od alkoholu
Lp.

2.

ZADANIA

REALIZATOR

Rozpatrywanie wnioskow o zastosowanie
leczenia odwykowego. Kierowanie spraw do
bieglego i sadu
Kierowanie do bieglego Scjdowego z zakresu
uzaleznienia, osob, wobec ktorych wszczeto
postepowanie w cclu wydania opinii w
przedmiocie uzaleznienia
Udzielanie informacji osobom uzaleznionym o
mozliwosciach podjecia terapii i leczenia

Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych

Udzielanie informacji w zakresie moxliwosci
uzyskania fachowej pomocy w placowkach
realizuj^cych xadania na rzecz rozwia/.ywania
problemow aUcoholpwych

TERM IN
WYKONANIA
Caly rok

Gminna Komisja Rozwi^xywania
Problemow Alkoholowych

Caly rok

GOPS, Gminna Komisja
Rozwicjzywania Problemow
Alkoholowych
GOPS, Gminna Komisja
Rozwiaxywania Problemow
Alkoholowych

Caly rok

Caly rok

1.2 Udziclenic pomocy rod/icom, w ktorych wystcpujq problcmy alkoholowe,
psychospolec/ncj i prawnej, a w szc/cgolnosci ochrony przed pr/emocq w rodzinic
Lp.
1.

2.

.

/.ADANIA

Wspolpraca z Komisariatem
Policji w
Rokicinach, objecie pomocy dxielnicowego
rodzin w ktorych dochodzi do przemocy
Prowadzenie
rozmow
interwencyjno
motywacyjnych przez czlonkow GKRPA z
osobami uzaleznionymi i ich rodzinami w

KKALIZATOK

I KRIVUIN
WYKONANIA

Zespol Interdyscyplinarny,
Komisariat Policji, GOPS

Caly rok

Gminna Komisja
Rozwi^xywania Problemow
Alkoholowych

Caly rok

zwia/ku /proccdura zobowiazania do lec/enia
eczenia
S/kolcnie c/lonkow GKRPA ora/ finansowanie
sowanie
szkoleri dla osob zajmuj^cych sic problematykc}
ematyka_
ro/wicjzywania problcmow u/alc/.nicn

GOPS, Gminna Komisja
Ro/wiazywania Problemow
Alkoholowych

Caly rok

1.3 Prowadzenie profilaktycznej dziaialnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiqzywania problemow alkoholowych i przeciwdziatania narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i
mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj^c sportowych, a takze dzialan na rzecz dozywiania
dzieci uczestniczqcych w pozalekcyjnych programach opiekuhczo — wychowawczych i
socjoterapcutycznych

Lp.
1.

ZADANIA

REALIZATOR

Dofmansowanic wypoczynku letniego oraz
/imowcgo, wycicc/ek dla dzieci i uc/niow z
rod/in zwiazanych / wszclkimi uzale/nieniami i
pr/emoccj w oparciu o pisemny program /ajec
profilaktyc/.no - wychowawc/.ych
Dofinansowanie do/ywiania d/ieci i uc/niow z
rod/in /. problemem alkoholowym

GOPS, Gminna Komisja
Rozwic^zywania Problemow
Alkoholowych, Zespol Szkol w
Budziszewicach - nauczyciele

Organizacja konkursow dla uc/niow s/kol
podstawowych i gimna/jum np. micd/ys/kolny
konkurs
o
wicdzy
pr/eciwd/iatania
alkoliolizmowi, narkomanii i pr/emocy
Finansowanic i rcali/.acja programow
profilaktycznych oraz spektakli
profilaktyc/nych dla d/ieci i uc/niow zw. z
ws/elkimi uzale/nieniami i pr/emoca
Zajecia spoitowo
rekrcacyjne w ramach
profilaktyki i wychowania w tr/ezwosci
lidukacja public/na poprzez np. ulotki, plakaty
itp.
Dofinansowanie
profilaktyc/no
terapeutyc/nych obozow i kolonii dla dzieci i
mlodziczy /. rod/in dotknietych problemem
alkoholowym ora/ dla osob u/alcznionych od
alkoholu
Wspolorgani/owanie i dofmansowanie impre/
promuja_cych trzezwosc i zdrowy styl zycia

9.

Organizowanie
i
doilnansowanie
alternatywnych form spcdzania wolnego czasu
przez d/ieci, mlodziez, doroslych m. in.
wyjazdow do teatru, kin, organi/owanie spotkan
i pogadanek o tresci profi 1 aktycznej

TERM IN
WYKONANIA
Caly rok
w miare potrzeb

GOPS, Gminna Komisja
Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych
Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych
S/koly
Zespol Szkol w Budziszewicach
- nauczyciele, pedagog szkolny,
Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych
Gminna Komisji
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych, Zespol Szkol w
Bud/is/.evvicach - nauc/A'ciele
Gminna Komisja
Ro/wit}/ywania Problemow

Caly rok szkolny

Gminna Komisja
Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych

Caly rok

GOPS, Gminna Komisja
Rozwic|zywania Problemow
Alkoholowych
Gminna Komisji
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych, Zespol Szkol w
Budziszewicach - nauczyciele

Caly rok

Caly rok s/kolny

Caly rok

Caly rok

Caly rok

Caly rok szkolny

1.4 Wspomaganie dziaialnosci instytucji, stowarzyszcn i osob fizycznych, sluzqcych
rozwitjzaniu problemow alkoholowych
Lp.

ZADANIA
rzyszen i
Wspieranic dzialan instytucji, stowarzyszen
)nujacych
organizacji pozarz^dowych fur
icych
i
na
tcrenie
gminy
podeji
c/nc dla
reali/ujacych d/ialania
profilaktyc/ne

REALIZATOR
Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych

TERMIN
WYKONANIA
Caly rok

dzieci zagrozonych patologia oraz zadania
zwiazane z profilaktyka i rozwiazywaniem
problcmow alkoholowych
Wspieranie dziaian Osrodka Interwencji
Kryzysowej w Tomaszowie Maz oraz
Funduszu
Pomocy
Dzieciom
Nicpclnosprawnym
Organizowanie i dofinansowanie dzialan w
dziedzinie integracji roznych srodowisk
spolecznych oraz promocji trzczwosci i
profilaktyki w tych srodowiskach

Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych

Caly rok

Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych

Caly rok

1.5 Podejmowanie interwcncji w zwisjzku '/. narus/cniem okreslonych w art. 13 1
wyst^powanie przed sqdem w charakter/e oskarzyciela publicznego
Lp.

ZADANIA
Opiniowanie
wnioskow
podmiotow
gospodarczych o wydanie zezwolen na sprzedaz
napojow alkoholowych
Prowadzcnie kontroli przestrzegania zasad i
warunkow korzystania z zezwolen na sprzedaz i
podawanie
napojow
alkoholowych
prz.ez
przedsiebiorcow, na podstawie upowaznienia
wydanego przez Wojta Gminy Budziszewice dla
czlonkow Gminnej Komisji Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych w Budziszewicach

REALIZATOR
Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych
Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow
Alkoholowych

15 ustawy oraz

TERMIN
WYKONAMA
Caly rok

Caly rok

1.6 Wspieranie zatrudnienia socjalnego przcz organizowanie i finansowanie centrow integracji spolcc/.ncj
Realizacja tego zadania odbywac sic bedzie w razie wystcpowania rzcczywistych potrzcb w miare mozliwosci
finansowych Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych.
ROZDZIAL IV: ZASADY ORCANIZACJI I FINANSOWAINIA C M I N N E G O
PROG R AMU
PROFILAKTYKI
I
ROZWIAZYWANIA
ALKOHOLOWYCH W 2016 ROKU

PROBLEMOW

1.1 Finansowanie i koordynacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problemow Alkoholowych
Srodki finansowe na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow
Alkoholowych pochodzg z oplat za korzystanie z zezwolen na sprzedaz alkoholu.
Decyzje o wysokosci i przeznaczeniu srodkow na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych podejmuje Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych w
Budziszewicach w porozumieniu z Wojtcm Gminy Budziszewice. Gminna Komisja Rozwiazywania Problcmow
Alkoholowych w Budziszewicach inicjuje dzialania w zakrcsic profilaktyki i rozwiazywania problcmow
alkoholowych oraz podejmuje czynnosci zmierzajace do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzaleznioncj
od alkoholu obowiazku poddania sie leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowcgo. Sprawozdanie z rcalizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problcmow Alkoholowych przcdstawi Radzie G m i n y do
3 1 marca roku nastepujcjcego po roku, ktorego sprawozdanie dotyczy.
1.2 Zasady wynagradzania czlonkow Gminnej Komisji Rozwiay.ywania Problemow Alkoholowych
Przewodniczacy i czlonkowie komisji otrzymuja za udzial w posiedzeniu komisji wynagrodzenie w
wysokosci 88,00 zl. Wynagrodzenie przysluguje za udzial w kazdym posiedzeniu komisji. Wynagrodzenie nie
przysluguje czlonkom komisji bedacym pracownikami Urzedu Gminy lub jcdnostck organizacyjnych gminy,
jczeli posiedzenie odbywa sie w godzinach pracy odpowiednio Urzedu Gminy lub jednostki organizacyjncj.
Podstaw^ do naliczenia wynagrodzenia jest podpis czlonka komisji zlozony na liscie obecnosci.
Wyplata naleznych wynagrodzen dokonywana jest w kasie Urzedu Gminy lub na konto bankowe:

1) w dniu posied/.enic komisji, jezcli obrady odbywaja sic w godzinach pracy Urzedu.
2) w dniu nastepnym, gdy posied/.cnic komisji odbywa si? po godzinach pracy Urzedu.
Wydatki na wyplaty wynagrodzeri dla czlonkow komisji realizowane sa ze srodkow przeznaczonych na zadania
/ zakrcsu profilaktyki i przeciwdzialania alkoholizmowi. Czlonkom Gminnej Komisji Rozwiazywania
Problemow Alkoholowych w Budziszewicach przysluguje zwrot kosztow podrozy w zwiazku ze szkoleniami
/.godnic z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalenia
nale/.nosci prz.yslugujacych pracownikowi zatrudnioncmu w panstwowej lub samorzadowej jednostce strefy
bud/.ctowej z tytulu podrozy sluzbowej na obszarze kraju.
ROZDZIAL V: OGRANICZENIE DOSTEPNOSCI DO ALKOMOLU
Ogranicz.cnie dostepnosci do alkoholu realizowane bedzie w szczegolnosci poprzcz:
1. Wydawanie ze/wolcn zgodnic z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Przcstrzcganie zasad sprzedazy napojow alkoholowych w punktach sprzedazy i lokalach gastronomicznych
pr/.ez przedsiebiorcow posiadajacych zezwolenic na sprzedaz napojow alkoholowych.
3. Dokonywanie przcz Wojta Gminy lub upowaznionych przez niego czlonkow Gminnej Komisji
Rozwiazywania Problemow Alkoholowych kontroli przestrzegania zasad i warunkow korzystania z
zezwolenia.

ROZDZIAL VI: PLAN WYDATKOW NA DZIALALNOSC GMINNLJ KOMISJI
ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH
NA2016 ROK
Planowana wysokosc dochodu za wydane zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych w 2016 roku
wynosi 33.600,00 zl (w tym 1.000,00 zl na Gminny Program PrzeciwdziaJania Narkomanii dla Gminy
Budziszewice). W trakcie roku budzetowego istnieje mozliwosc przesuniecia zaplanowanych srodkow zgodnie z
obowiazuja^cymi przepisami fmansowymi.
KWOTA

LP.
1.
2.

3.

Dofmansowanie dzialari Osrodka Interwencji Kryxysowej w Tomasxowie
Ma/.owieckim

2.000.00

Promocja dxialari gminy na rxecx zapobiegania alkoholi/mowi dla dxieci /.
rod/in patologicxnych x tercnu Gminy Budxisxcwice

1.500.00

Udxial w kampanii ,,Zachowaj trxexwy umysl"
1.230,00

4.

Posicdx.enia (iminnej K o i n i s j i Rox.\vi;i/.\a Problcmou Alkoholowych
3.520.00

5.
6.

I ' i n a n s D u a n i c s/.kolcn dla osoh /ajniujacNcl) sic problcmatyka \ /.akrcsic
profilaktyki i ro/wiaxywania problcmow alkoholowych

600.00

Delcgacje
200.00

7.

Kosxty zwiaxane x Iccxcniem odwykowym
500.00

X.

').

10.

11.

12.

Dollnansovvanic do/.ywiania dla dxicci i ucxniow x rodxin x problemami
alkoholovvymi
Dofmansowanie profilaktycxno - terapcutycxnych oboxow i kolonii dla dxieci
i mlodxiexy x rodxin dotknictych problcmem alkoholowym orax dla osob
u/alc/nion\ch od alkoholu
Dofmansowanie wypocxynku Ictniego lub ximowcgo, wyciecxck dla dxieci i
mlodxiexy x rodxin xwiaxanych x wsxclkimi uxaleznieniami i prxcmoc^
Sfinansowanie nagrod w konkursic xwiaxanym /. tcmatyk^ prxeciwdxialania
alkoholizmowi i prxeciwpoxarowych

8.770.00

2.000.00

2.000.00

500.00

,,Swiatecxna pacxka" dla dxieci x rodxin dysfunkcyjnych
2.880.00

13.
14.
15.
16.

17.

iMnansowanie programow profilaktycxnych orax spektakli profilaktycxnych dla
dxieci i ucxniow xw. x wsxelkimi uxalexnieniami i prxemoc^
Xakup materialow informacyjno - edukacyjnych (ksiaxki. kasety. ph/ty DVD,
brosxury, ulotki, itp.)
Wsparcie dxialan instytucji funkcjonujacych na terenie gminy - realixacja
programu prolllaktycxnego dla dxieci i mlodxiexy x roxnych srodowisk o
tematyce prxeciwdxialania alkoholixmowi
Pomoc psychologicxna dla dxieci/ucxniow Zespolu Sxkol w Budxisxewicach
orax ich rodxicom

2.500.00

300.00

700.00

3.200.00

Kosxty postepowania sadowego
200.00

\ \ I NA REALIZACJiJ
N/W DZIALAN
RAZKM

32.600,00

