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R a d y Gminy B e d l n o z dnia .1$ nn^ /icw\x.:a. J/J/U.;

^w sprawie:

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych

na 2013 rok.

„ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza_dzie gminnym (t.j.

Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; ze zmianomi z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz.

1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17,

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr

180, poz. 1111, Nr223, poz.1458; z 2009 roku Mr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr28, poz. 142 i

146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,

poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 41 ust. 1 / 2 ustawy z dnia 26 pozdziernika 1982 roku o

wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziafaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z. 2012r, poz.1356)"

Rada Gminv Bedlno uchwajaco nastepuje:

§ 1, Uchwala sie_ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych na

2013 rok w brzmieniu zawartym w zaigczniku nr 1 do niniejszej uchwaty, ktory b^dzie

strategii integracji i polityki spotecznej.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si$ Wojtowi Gminy Bedlno.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Nie wnosze uwag co do zgodnosc
z obowazujgcyrfi ptzepisami
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1. Samorzad gminny a ustawa o wychowaniu w trzezwosci I przeciwdziafaniu

alkohoiizmowi

Podstawa, prawna. dziatari zwiqzanych z profilaktykq i rozwiqzywaniem problemow atkoholowych

wgminiejest ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu
alkohoiizmowi (tekst jednolity Dz. U. z2012r, poz. 1356)

Zgodnie z zapisami art. 41 ust. 1 i 2 ustawy samorzqd gminny jest zobowiqzany do:

1. Prowadzenia dziatari zwiqzanych z profilaktyka. i rozwiqzywaniem problemow alkoholowych

oraz integracji spotecznej osob uzaleznionych od alkoholu.

W szczegolnosci zadania te obejmujq:

1} zwiqkszenie doste^pnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych

od alkoholu,

2) udzielanie rodzinom, w ktorych wyste_pujq problemy alkoholowe pomocy

psychospotecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoca. w rodzinie,

3} prowadzenie profilaktycznej dziatalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiqzywania problemow alkoholowych, w szczegolnosci dla dzieci i mtodziezy, adekwatnej do

istniejcjcego na terenie gminy potencjalnego zagrozenia uzaleznieniami,

4) wspomaganie dziatalnosci instytucji, stowarzyszeh i osob fizycznych, stuza.cej

rozwiqzywaniu problemow alkoholowych,

5) podejmowanie interwencji w zwiqzku z naruszeniem przepisow dotyczqcych reklamy
napojow alkoholowych i zasad ich sprzedazy ( art. 13.1 i 15 ustawy),

6} wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrow
integracji spotecznej.

2. Za realizacje, programu odpowiada Wojt Gminy Bedlno - Przewodnicza_cy Gminnej Komisji

Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych..

3. Realizacja zadan, o ktorych mowa w ust. 1 jest prowadzona w postaci Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwia_zywania Problemow Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Rade_ Gminy
Bedlno.

Zgodnie z zapisami art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, Rada Gminy ustala w drodze uchwafy, dla terenu gminy

liczbe. punktow sprzedazy napojow alkoholowych zawieraja_cych powyzej 4,5% alkoholu { z wyjqtkiem

piwa) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedazy oraz zasady
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazy i podawania napojow alkoholowych.
Do zadan Wojta Gminy, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy nalezy powotanie Gminnej Komisji

Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych, w szczegolnosci inicjujqcej dziatania wzakresie
okreslonym w ust. 1 oraz podejmuj^cej czynnosci zmierzajgce do orzekania o zastosowaniu wobec

osoby uzaleznionej od alkoholu obowia_zku poddania sie, leczeniu w zaktadzie lecznictwa
odwykowego.



Zadania i sposoby realizacji zadari okreslonych w Gminnym Programie dostosowane sa_ do potrzeb

lokalnych i mozliwoscf prowadzenia okreslonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby

instytucjonalne i osobowe oraz ewentualna pomoc merytoryczna_ i materialna^ ze strony podmiotow

zewne.trznych~jednosteksamorza_dowych wyzszego szczebla, organizacji, instytucjl i osob
fizycznych.

Finansowa, podstaw^ realizacji Gminnego Programu stanowiq dochody gminy z optat za wydanie

zezwoleri na sprzedaz napojow alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzezwosci

i przeciwdziataniu alkoholizmowi.

Gminny Program moze bye zmodyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb zwia^zanych z

zapobieganiem i rozwiqzywaniem problemow alkoholowych uchwata_ Rady Gminy Bedlno.

Realizacja programu przebiegac b^dzie w oparciu o zaistniate potrzeby i posiadane mozliwosci, bez

dokonywania uprzedniego diagnozowania spofeczeristwa grniny.

2. Prowadzenie profilaktycznei dziatalnosci informacvinei i edukacvfnej, w

szczegolnosci dla dzieci i mfodziezy

Formami stuzqcymi realizacji tego celu na terenie grniny sa_:

1} organizowanie i finansowanie szkolnych programow profilaktycznych w szkolach na terenie

gminy.

Cele szkolnych programow profilaktyki skupiaja^ si^ przede wszystkim na nast^pujqcych

zagadnieniach:

a. elirninowanie lub redukowanie wsrod uczniow zachowah ryzykownych zwiqzanych z uzywaniem

substancji psychoaktywnych,

b. rozwijanie postaw prozdrowotnych,

c. promowanie pozytywnych wzorcow osobowosciowych,

d. prowadzenie doskonalenia nauczycieli i pedagogow zwigzanego z wdrazaniem nowoczesnych i

adekwatnych do potrzeb technologii profilaktycznych.

2) wprowadzanie profilaktyki zapobiegania uzaleznieniom do tematyki zaj^c wychowawczych w

szkotach na terenie gminy.

Jako formy tych dziatan planowanych do prowadzenia i kontynuacji w szkoiach wskazuje si$:

a. organizowanie profilaktycznych, edukacyjno - rozwojowych zaj^c pozalekcyjnych,
b. prowadzenie zaj^c socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i uczniow

przejawiaja_cych zaburzenia w zachowaniu,

c. szkolenia dla nauczycieli,



3) zakup i dystrybucja materiatow informacyjno - edukacyjnych ( np. broszury, ulotki dla mfodziezy,

rodzicow, nauczycieli itp),

4) wspotpraca z roznymi organizacjami i zwiqzkami wyznaniowymi,

5) wspotorganizowanie festynow rekreacyjno - sportowych, teleturniejdw dla mtodziezy szkolnej,

lub innych imprez maja_cych na celu promocj^ zdrowia i trzezwych obyczajow,

6) organizowanie form spe^dzania wolnego czasu, zwfaszcza w postaci kolonii, obozow lub innych

wyjazdow zwia_zanych z profilaktyk^ uzaleznieri, a takze obozow terapeutycznych dfa dzieci z rodzin,

w ktorych wyst^puje alkoholizm, lub z rodzin podwyzszonego ryzyka,

7} organizowanie alternatywnych form spe_dzania wolnego czasu dla dzieci i mtodziezy szkolnej,

np. wyjazdy na teleturnieje, wycieczki, zimowiska lub potkolonie w miejscu, itp,

8) organizowanie wyjazdow dzieci i mtodziezy szkolnej do kina lub teatru na spektakle zwia_zane z

tematyka, alkoholizmu, uzaleznieri lub sekt,

9) organizowanie wyjazdow lub imprez w miejscu, majQcych na celu integracje. dzieci i mtodziezy z
roznych srodowisk,

10) organizowanie autorskich programow profilaktycznych odpowiadaj^cych standardom

wyznaczonym przez technologie profilaktyczne, tj. kompletny godzinny scenariusz zaje_c,

profesjonalnie przygotowani realizatorzy,

11) dofinansowanie do zaje.c psychokorekcyjnych w placowkach przeznaczonych dla dzieci z grup

ryzyka,

12) organizowanie konkursow mie_dzyszkolnych na temat profilaktyki i uzaleznieri,

13) organizowanie badari i sondazy opinii spotecznych, lokalnych diagnoz i ekspertyz pozwalajqcych

ocenic aktualny stan problemow zwiqzanych z alkoholizmem na terenie gminy.

3. Dziafania na rzecz ograniczenia dostepnosci do alkoholu.

Metodami stuzgcymi realizacji tego zadania na terenie Gminy Bedlno sa;

1) ustalona liczba punktow sprzedazy napojow alkoholowych zawierajqcych 4,5% alkoholu ( bez

piwa), przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy w liczbie 40 punktow, jak i w miejscu
sprzedazy w liczbie 10 punktow oraz zasady usytuowania miejsc sprzedazy napojow alkoholowych

na terenie Gminy Bedlno (obowiqzuje Uchwata Rady Gminy Bedlno nr HI/21/2002 z dnia 30 grudnia
2002 roku),
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2) przy wydawaniu zezwoleri uwzgle_dnia sie_ zasady, wynikajqce z ustawy o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdziataniu alkoholizmowi orazzzatozeri niniejszego prograrnu.

Zasadniczy nacisk ktadzfe sie. na przestrzeganie zasad obrotu napojarni alkoholowymi zawartych w
przedmiotowej ustawie oraz warunkow okreslonych w zezwoleniu, a w szczegolnosci:

a. zakazu sprzedazy napojow alkoholowych osobom nfeletnim i nietrzezwym,

b. zakazu reklamy alkoholu,

3) wymaga si^ wywfeszenia w miejscu sprzedazy, na widocznym miejscu informacji o:

a. zakazie spozywania alkoholu przez osoby niepetnoletnie i nietrzezwe,
b. szkodliwosci spozywania alkoholu,

Wymaga sie_ nadto posiadania zaswiadczenia o dokonaniu wpfaty za sprzedaz nspojow

alkoholowych,

oraz4} prowadzenie kontroli punktow sprzedazy napojow alkoholowych na terenie Gminy Bedlno ,.

wydawanie opinii przez Gminn^ Komisjfj Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w zakresie

zgodnosci lokalizacji punktu sprzedazy z uchwafami Rady Gminy Bedlno,

5) podejrnowanie dziatan edukacyjnych skierowanych do sprzedawcow napojow alkoholowych oraz

dziatan kontrolnych i edukacyjnych, rnajgcych na celu ograniczenie doste_pnosci do napojow

alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedazy alkoholu osobom ponizej 18-go roku zycia i osobom

nietrzezwym,

6) Rada Gminy rnoze okreslic dodatkowe warunki i zalecenia, ktorych przestrzeganie jest niezb^dne

z punktu widzenia realizacji nie tylko przepisow ustawy o wychowaniu w trzezwosci i

przeciwdziaianiu alkoholizmowi, ale i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow

Alkoholowych.

4. Udzielanie rodzinom, w ktorych wystepujg problemy alkoholowe pomocy

psychospofecznei i prawnei, a wszczegolnosci ochrony przed przemoca.

Zjawisko przemocy wsposob scisty wia_ze si$ z problemem alkoholowym wyste^pujcjcym w rodzinach.

Statystyki podaj^, ze wi^kszoscsprawcow czynow kwalifikowanych przez Kodeks Karny jako fizyczne
lub psychiczne zne_canie sie. nad cztonkami rodziny dziata pod wptywem alkoholu lub innych srodkow

uzalezniajgcych. Aktem prawnym naktadaj^cym na gminy obowiqzek realizacji dziatan z zakresu
przeciwdziatania przemocy w rodzinie jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziataniu

przemocy w rodzinie (Dz. U. Nrl80,poz. 1493, ze zm. z 2009r Nr 206, poz. 1589, z 2010r Nr 28, poz.

146, nrl25, poz. 842 iz2011r Nr 149f poz. 887).

Art.6.1. Ustawy o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie mowi, ze dziatania w zakresie

przeciwdziatania przemocy w rodzinie s$ realizowane przez organy administracji rza_dowej i jednostki
samorzgdu terytorialnego na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o

pomocy spolecznej ( t j . Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 zpdzn. zm.) lub ustawy z dnia
26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholfzrnowi (tj. Dz. U,

z2012r., poz. 1356).
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Majqc na uwadze, iz problem w rownym stopniu dotyczy osoby uzaleznionej od alkoholu, jak i

cztonkowjej rodziny, jednym z najwazniejszych elementow pomocy cztonkom rodzin z problemem

alkoholowym jest ochrona przed przemocq w rodzinie.

Realizacji tego zadania stuzq w szczegolnosci:

1) organizowanie pomocy dla cztonkow rodziny uzaleznionego ( psychologicznej., materialnej i

prawnej),

2) dofinansowanie do leczenia odwykowego osobom uzaleznionym od alkoholu,

3) prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

4} dofinansowywanie szkoleri i kursow specjalistycznych zwie_kszajgcych kompetencje w zakresie

pomagania ofiarom przemocy domowej ( dla pracownikow stuzb spotecznych i instytucji stykajqcych

sie. z ofiarami i sprawcami przemocy domowej),

5) organizowanie szkolen z zakresu wdrazania nowych procedur interwencji wobec przemocy

domowej, np. Niebieskie Karty,

6) pomoc w kierowaniu na leczenie osob uzaleznionych, w tym rowniez badania w kierunku

uzaleznienia,

7) informowanie srodowiska o miejscach, w ktorych mozna takiej pomocy uzyskac.

Na terenie Gminy Bedlno sa, to:

a. Gminna Komisja Rozwiqzywania problemow Alkoholowych w Bedlnie,

b. Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Bedlnie.

5. Wspotpraca z organizaciami i zakladami pracv dziataiacvmi na terenie

gminyi poza nia.

1. Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Bedlnie - udzielanie pomocy finansowej i materialnej

rodzinom z problemami alkoholowymi, pomoc w kierowaniu na leczenie osob uzaleznionych od

alkoholu (przeprowadzanie wywiadow srodowiskowych),

2. Komisariat Policji wZychlinie — zapobieganie zaktoceniom porz^dku publicznego, wzmozenie

bezpieczeristwa ruchu drogowego, kontrole kierowcdw, zwie.kszenie wykrywalnosci nielegalnych
punktow sprzedazy napojow alkoholowych, przeciwdziatanie zjawiskom przemocy w rodzinie,

3. Stuzba Zdrowia - nawiqzywanie wspotpracyw kierunku udost^pniania danych dotyczqcych

chorob i schorzeh dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wspotpraca w diagnozowaniu srodowiska z terenu
gminy w zakresie patologii,

5



4. Gminny Osrodek Kultury w Bedlnie- wspoforganizowanie spotkari, konkursow, pogadaneko

tematyce uzaleznieri, wspotorganizowaniefestynow rekreacyjno-sportowych promujqcych
zdrowie i trzezwe obyczaje,

5. Wspofpraca z instytucjami spozaterenu Gminy Bedlno ~ zwie_kszenie dostepnosci

terapeutycznej I rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych i wspot uzaleznionych zterenu

Gminy Bedlno poprzez : wspotudziat w finansowaniu zaje_c terapeutycznych prowadzonych w

placowce odwykowej lub innej, do ktorej kierowani SEJ mieszkaricy naszej gminy; wspotudziat w

finansowaniu zaje_c w programach terapeutycznych, np. warsztaty radzenia ze ztosciEj i stresem —

dla roznych grup wiekowych.

Realizatorzy poszczegolnych zadari wytaniani b^dg w momencie wykonywania konkretnego zadania,

ktore realizowane sg sukcesywnie w ci^gu catego roku.

6. Dziafanie Gminnei Komisii Rozwiazywania Problemow Alkoholowych.

1. W sktad Grninnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych wchodzq osoby posiadajgce

wymagane przeszkolenie w zakresie podstawowej wiedzy na temat problematyki alkoholowej,

zgodnie z wymaganiami ustawy o wychowaniu wtrzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi.

2. Do zadari Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych nalezy w szczegolnosci:

- podejmowanie dziatari zmierzaja_cych do poddania si$ leczenfu odwykowemu przez osoby

uzaleznione od alkoholu,

- prowadzenie kontroli punktow sprzedazy napojow alkoholowych i wydawanie postanowieri

dotyczqcych zgodnosci ich lokalizacji z odnosnymi uchwatami Rady Gminy Bedlno w zwiqzku z

procedure wydawanie przez Wojta Gminy decyzji w sprawie zezwoleri na sprzedaz napojow

alkoholowych,

- inicjowanie w srodowisku lokalnym dziatari stuzqcych profilaktyce i rozwiqzywaniu problemow

alkoholowych,

- prowadzenie lokalnej polityki wobec problemow alkoholowych poprzez udziat w tworzeniu
aktow prawnych dotycza_cych tego zagadnienia oraz inicjowanie dziatari zwiQkszaja_cych

efektywnoscprzyj^tego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow

Alkoholowych,

- prowadzenie innych dziatan przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzezwosci \u alkoholizmowi.

3. Za udziat w pracach Gminnej Komisji Rozwiazywania Problernow Alkoholowych cztonkowie

otrzymuja. wynagrodzenie w wysokosci 7% rninimalnego wynagrodzenia za prace. brutto ustalonego

odre_bnym rozporzqdzeniem Rady Ministrow na dany rok.

4. Wynagrodzenie nie przystuguje pracownikom Urz^du Gminy i pracownikom jednostek

organizacyjnych, jezeli posiedzenie Komisji odbywacsi^ be_dzie wgodzinach pracy.
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7. Zwiekszenie dostepnosci pomocv terapeutvcznei i rehabilitacvinei dla
osob uzaleznionvch od alkoholu.

1. Dziatania Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych skierowane sq do osob

uzaleznionych od alkoholu w celu:

1) zmotywowania do podje_cia leczenia odwykowego,

2) podejmowania czynnosci zmierzaj^cych do wydania przez s^d orzeczenia o zastosowaniu wobec

osoby uzaleznionej od alkoholu obowiqzku poddania sis ieczeniu w placowce leczenia otwartego

bqdz stacjonarnego,
3} ponoszenie kosztow sporzqdzenia wywiadow srodowiskowych u osob zgtoszonych o naduzywanie

alkoholu oraz sporzqdzanie opinii przez biegtych sqdowych - psychiatry i psychologa w przedmiocie

uzaleznienia od alkoholu,

2. Upowszechnianie materiatow informacyjnych o chorobie alkoholowej,

3. Finansowanie udziatu osob pracujqcych na rzecz uzaleznionych i ich rodzin w konferencjach,

sympozjach i innych formach szkoleri zwiqzanych z podnoszeniem ich umieje.tnosci i kwalifikacji.

8. Podejmowanie interwencii w zwiazku z naruszeniem przepisow

okreslonvch w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzezwosci i
przeciwdziataniu alkoholizmowi oraz wvstepowanie przed sadem w

charakterze oskarzvciela publicznego.

1. Przeprowadzenie odpowiednich czynnosci wyjasniajqcych zmierzajqcych do ustalenia osob

dopuszczajqcych si^ naruszenia przepisow zabraniajqcych reklamy i produkcji napojow

alkoholowych oraz zabraniajqcej sprzedazy i podawania napojow alkoholowych osobom, ktorych

zachowanie wskazuje, ze znajduja. si^ w stanie nietrzezwym, osobom do lat 18, na kredyt lub pod
zastaw,

2. Przeprowadzanie odpowiedniego post^powania pozwalajqcego na zgromadzenie odpowiednich

materiatow niezbe.dnych do wyste_powania przed s^dem w charakterze oskarzyciela publicznego w

sprawach zwiqzanych z naruszeniem przepisow okreslonych w art. 13 i art. 15 ustawy o wychowaniu

w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi.

9. Wspieranie zatrudnienia socialnego ppprzez organizowanie i
finansowanie Centrow Integracii Spotecznei.

1. Rozpoznanie potrzeb w tym zakresie,

2. Wspotpraca z innymi instytucjami zajmujqcymi sie, osobami zagrozonymi wykluczeniem

spotecznym.
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10. Budzet na 2012 rok dotyczacv realizacii Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowvch na terenie

Gminv Bedlno.
Rozdz. 65154 „ Ochrona zdrowia - przeciwdziatanie alkoholizmowi"
1. Dochody: 50.000,00 ztotych

2. Wydatki: 50.000,00 ztotych

Kwot^ 50.000,00 ztotych proponujemy wydatkowac nast^pujqco:

Nazwa zadania Wysokosc srodkow
przeznaczonych na realizacje.

zadania
Pomoc materialna i niematerialna dla rodzin zagrozonych i
dotknigtych alkoholizmem i przemocq

4.000,00 ztotych

Materiaty i wyposazenie
w tym:
- zakup materiatow do realizacji programow profilaktycznych
w szkotach na terenie Gminy Bedlno,
- zakup sprze_tu sportowego w ramach alternatywnych form
spe.dzania wolnego czasu przez mtodziez.

9.000,00 ztotych

Ustugi niematerialne
wtym:
- finansowanie kolonii, obozow i innych wyjazdow zwia_zanych
z profilaktyka. uzaleznieti oraz obozow terapeutycznych,
-szkolenia,

11.500,00 ztotych

10.500,00 ztotych

1.000,00 ztotych
Dziatalnosc Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych
wtym m.in.:
- opinie w kwestii uzaleznien,
- wynagrodzenia dla cztonkow komisji,
-delegacje,
- wywiady srodowiskowe,
- ZUS i Fundusz Pracy,
- rozne optaty i sktadki ( m.in. optaty sa,dowe),
- kontrole ( np. punktow sprzedazy napojow alkoholowych),

7.500,00 ztotych

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 2.000,00 ztotych
Koszty zwia.zane z organizacjg sp^dzania wolnego czasu przez
dzieci i mtodziez w ramach profilaktyki uzaleznien
wtym m.in.:
- koszty materiatow pomocniczych, np. kredki, farby, bloki
rysunkowe, plastelina itp.,
- nagrody za udziat w konkursach,
- pocze,stunki lub positki w ramach imprezy, np. stodycze,
napoje, kanapki, positek w trakcie wycieczki itp.,
- koszt organizacji imprez, m.in. spektakle, teleturnieje itp.

16.000,00 ztotych

Zatwierdzam:


