
UCHWAŁA NR IV/11/19
RADY GMINY TURAWA

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
rok 2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz.994 z póżn. zm.1)) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.2)) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Turawa na rok 2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
prowadzona będzie w oparciu o Plan Finansowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Sobczyk Robert

1) zmainy tekstu jednolitego: z 2018 r. poz.1000, 1349, 1432
2) zmiany tekstu jednolitego z : 2018 r., poz. 2244
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/11/19

Rady Gminy Turawa

z dnia 25 stycznia 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Turawa na rok 2019

Rozdział 1.
Wprowadzenie

Program zakłada kontynuację działań i zadań z poprzednich lat oraz poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty 
skierowanej do seniorów, młodzieży, dzieci i rodzin, o zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe oraz promujące 
właściwy sposób odżywiania się. Został sporządzony na podstawie wyników diagnozy problemów 
społecznych, która została przeprowadzona w drugim kwartale 2016 roku.

Podstawą prawną rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce jest ustawa z dnia 
26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 487). Ustawodawca wskazał główne zadania, które winny być realizowane zgodnie z opracowanym 
„Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zwanych dalej gminnym 
programem oraz wskazał źródło finansowania gminnego programu. Gminny Program uwzględnia również 
zalecenia zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020, zwłaszcza dotyczące profilaktyki 
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnień 
behawioralnych i innych zachowań ryzykownych, poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz 
aktywności fizycznej społeczeństwa, promocję zdrowego i aktywnego starzenia się.

Spośród wielu problemów społecznych w Polsce, te związane z alkoholem są jednymi z najtrudniej 
rozwiązywalnych. Wynika to głównie z ich skali, złożoności, a także kosztów społecznych 
i ekonomicznych, jakie ponoszą nie tylko osoby indywidualne, ale także i całe społeczeństwo. Złożoność 
problemu alkoholowego powoduje zwiększenie szkód w zakresie stosowania przemocy, zubożenia, utraty 
zdrowia, kreowania negatywnych wzorów do naśladowania przez nieletnich. W dobie dzisiejszych czasów, 
szkód wyrządzonych przez alkohol nie przypisuje się wyłącznie osobom uzależnionym od alkoholu. Szkody 
te wpływają na całą populację, także na społeczności lokalne. W literaturze specjalistycznej funkcjonuje 
pojęcie tzw. „Prawa paradoksu prewencyjnego”, wynika z niego, iż suma szkód powodowanych przez 
osoby nieuzależnione jest większa niż suma szkód powodowanych przez alkoholików.

W zgodzie z powyższym, celem oddziaływań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów alkoholowych są wszyscy mieszkańcy gminy Turawa, a nie tylko rozwiązywanie już 
istniejących problemów alkoholowych.

Zjawiskiem towarzyszącym nadużywaniu alkoholu często jest stosowanie przemocy wobec członków 
rodzin, w których problem ten występuje. Analiza wniosków, a co za tym idzie analiza problemów z jakimi 
zgłaszają się rodziny do Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ukazuje, że problem 
nadużywania alkoholu nie dotyczy tylko osób z tzw. „kręgów zagrożonych wykluczeniem społecznym”, ale 
również osób i rodzin dobrze sytuowanych. Dużym problemem staje się zanikanie więzi międzyludzkich, 
brak czasu dla rodziny i pozorne ułatwianie sobie relaksu w czasie spędzania wolnego czasu poprzez 
spożywanie alkoholu. Wciąż jeszcze rodzinne spotkania, w których biorą udział również dzieci, połączone 
są z nadmiernym spożywaniem alkoholu, co przyczynia się do nieświadomego kształtowania postaw 
u dzieci i młodzieży. Dlatego też ważne jest ukazywanie właściwych form i sposobów spędzania wolnego 
czasu przez całe rodziny.

Cele gminnego programu:

a) zmniejszenie rozmiaru istniejących problemów alkoholowych i związanych z nimi problemów przemocy 
w rodzinie, poprzez zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i psychologicznej, upowszechnienie 
informacji o miejscach i placówkach, gdzie taką pomoc można uzyskać,

b) wspieranie lokalnych działań i przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu, zwłaszcza 
dla dzieci i młodzieży oraz osób w podeszłym wieku.

c) podniesienie wiedzy mieszkańców gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania 
przemocy,
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d) podtrzymywanie międzyinstytucjonalnej współpracy służącej niesieniu pomocy dla osób dotkniętych 
chorobą alkoholową, współuzależnionych, osobom doświadczającym przemocy, a szczególnie dzieciom,

e) integracja społeczna sprzyjająca wspólnemu rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy

f) podnoszenie świadomości kierowców o następstwach prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu

g) upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży

h) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych

i) wspieranie aktywności osób starszych

j) wspieranie i promowanie zorganizowanych zajęć adresowanych do osób starszych, z włączeniem w nie 
młodszych pokoleń, w celu wzmacniania więzi międzypokoleniowych

k) upowszechnianie w szkołach i placówkach systemu oświaty wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się 
i aktywności fizycznej

l) prowadzenie działań promujących zdrowy tryb życia

Rozdział 2.
Lista zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Urząd Gminy Turawa – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz osób 
doświadczających przemocy domowej,

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turawie,

5. Hala Sportowa w Turawie,

6. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

7. Sąd Rejonowy w Opolu.

8. Kuratorzy Sądowi.

9. Asystent Rodziny.

10. Poradnia Odwykowa „Eliksir” w Ozimku,

11. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Wsółuzależnienia w Opolu,

12. Komisariat Policji w Ozimku z przeznaczeniem do rewiru dzielnicowych w Turawie,

13. Publiczne i Stowarzyszeniowe Szkoły Podstawowe – pedagodzy

14. Kluby seniora

15. Kluby sportowe, stowarzyszenia - w tym abstynenckie.

16. Świetlice środowiskowe.

17. Ośrodki naukowe, niezależni eksperci.

18. Media.

19. Zakłady opieki zdrowotnej.

20. Dom Dziecka w Turawie - kadra pedagogiczna, psycholog, pedagog, terapeuta.

21. Caritas.

Rozdział 3.
Zadania do realizacji

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
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1) Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin oraz osób 
doświadczających przemocy - zapewnienie mieszkańcom gminy Turawa bezpłatnych konsultacji 
psychologa i terapeuty uzależnień w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie oraz w Szkole Podstawowej 
w Turawie.

2) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turawie.

3) Dofinansowanie lub finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, osobom świadczącym profesjonalną 
pomoc w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, a także przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 
działającym na rzecz społeczności lokalnej.

4) Współpraca z Poradnią Terapii „Eliksir” w Ozimku, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień 
w Opolu oraz instytucjami zajmującymi się pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną.

5) Rozpatrywanie wniosków kierowanych do GKRPA wobec osób nadużywających alkoholu; kontakt 
z GOPS, Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym, asystentem rodziny, rozmowy profilaktyczne 
i motywujące do podjęcia abstynencji, kierowanie na badanie przez biegłych w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu, kierowanie do sądów wniosków o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu.

6) Prowadzenie procedury Niebieskiej Karty przez GKRPA.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1) Finansowanie programów profilaktycznych i warsztatów,  w tym rekomendowanych przez PARPA, dla 
uczniów szkół podstawowych oraz szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, rodziców i osób zajmujących się 
prowadzeniem działań profilaktycznych.

2) Współpraca i pomoc w realizacji zadań wynikających z programów profilaktycznych jednostek 
oświatowych.

3) Udział w ogólnopolskich oraz lokalnych kampaniach i akcjach informacyjno – edukacyjnych, o charakterze 
profilaktycznym i prozdrowotnym.

4) Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

5) Współudział w organizowaniu pracy i finansowaniu działalności świetlic środowiskowych.

6) Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, objętych programem 
profilaktycznym dla członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

7) Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, wolnego od używek 
i substancji psychoaktywnych.

8) Zakup materiałów profilaktycznych i informacyjno – edukacyjnych, prasa, książki, broszury, plakaty, filmy 
edukacyjne, nagrody w konkursach i zawodach, o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym.

9) Organizowanie i finansowanie przedstawień i spektakli profilaktycznych na terenie szkół i przedszkoli oraz 
spotkań z ludźmi zajmującymi się profilaktyką prozdrowotną i profilaktyką uzależnień oraz 
przeciwdziałaniem przemocy.

10) Organizowanie i finansowanie zorganizowanych form spędzania wolnego czasu w czasie ferii oraz 
wakacji.

11) Współpraca z policją w zakresie prowadzenia pogadanek i zajęć dotyczących właściwego zachowania 
i skutków nadużywania środków odurzających oraz właściwego zachowania się na drogach, a przede 
wszystkim następstwach prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz pedagogizacja osób 
w podeszłym wieku.

12) Organizowanie i wspieranie konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych o charakterze prozdrowotnym, 
profilaktycznym i promującym wartości prorodzinne.

13) Organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych dla dzieci oraz osób w podeszłym wieku na temat 
zdrowego żywienia.

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych.
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Wydatkowanie środków przez poszczególne instytucje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne może 
odbywać się tylko i wyłącznie po konsultacji i aprobacie przez Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki 
i przeciwdziałania uzależnieniom.

1) Dofinansowywanie lokalnych imprez rekreacyjnych i sportowych odbywających się bez alkoholu 
i mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia, promujących działania profilaktyczne 
i edukacyjne.

2) Dofinansowywanie inicjatyw lokalnych mających na celu tworzenie miejsc i warunków do uprawiania 
sportu, zabawy, rekreacji i wypoczynku, a także prowadzenia aktywnych działań o charakterze 
profilaktycznym i promującym zdrowy styl życia.

3) Wspieranie działalności lokalnych klubów sportowych, inicjatyw młodzieżowych grup, klubu seniora, kół 
zainteresowań.

4) Wspieranie działalności szkół, przedszkoli, w dziedzinie dofinansowywania do wyjazdów na wycieczki, 
zielone szkoły, w czasie których organizowane będą zajęcia związane z profilaktyką uzależnień, głównie 
dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5) Wspieranie działalności klubów abstynenckich.

6) Współpraca z Policją oraz Strażą Pożarną w zakresie prowadzenia działań informacyjnych dla dzieci 
dotyczących zachowań na drogach oraz dla kierowców, dotyczące konsekwencji jazdy pod wpływem 
alkoholu.

4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego.

1) Występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

2) Prowadzenie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na wniosek 
organu wydającego zezwolenie, działań interwencyjnych w punktach sprzedaży alkoholu w zakresie 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

3) Opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o wydanie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wyjazdy w celu przeprowadzenia oględzin 
nowopowstających punktów sprzedaży alkoholu.

Rozdział 4.
Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Ustala się wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Turawie w następujących wysokościach

- 130 zł brutto za jeden dzień przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

- 250 zł netto dla każdego członka Komisji, za każdy miesiąc, w którym odbędą się posiedzenia Gminnej 
Komisji, bez względu na ilość posiedzeń, z zastrzeżeniem, że musi się odbyć minimum jedno posiedzenie 
w każdym miesiącu. Wynagrodzenie wypłaca się tylko w przypadku udziału w minimum jednym 
posiedzeniu w ciągu miesiąca.

Rozdział 5.
Zasady finansowania Gminnego Programu

1. Środki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu będą pozyskiwane z następujących 
źródeł :

- opłat z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszonych na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy przez podmioty prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

- dotacji celowych oraz środków PARPA,

- zapisów darowizn oraz wpływów od osób prawnych.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/11/19

Rady Gminy Turawa

z dnia 25 stycznia 2019 r.

Plan Finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2019

Zadanie 1

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Wynagrodzenie roczne plus pochodne 12 000,00 zł
                                                                                                        Razem :               12 000,00 zł

2.  Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Posiedzenia GKRPA 15 000,00zł
Pozostała działalność (w tym koszty 

administracyjne, sądowe, zlecenie badań przez 
biegłych sądowych)

5 000,00 zł

                                                                                                          Razem :                20 000,00 zł

3. Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Turawie

    Wynagrodzenie Specjalisty terapii 
uzależnień, psychologa, psychologa 

dziecięcego

12 000,00 zł

Zakup materiałów dydaktycznych oraz pomocy 
do pracy, w szczególności z dziećmi.

3 000,00 zł

                                                                                                           Razem :             15 000,00 zł

4. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii 
i przemocy działających na terenie Gminy Turawa.                

Szkolenia 10 000,00 zł
                                                                                                     Razem :                 10 000,00 zł                

Kwota przeznaczona na realizację zadania 1:           57 000,00 zł

Zadanie 2

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Sposoby realizacji:

1. Utrzymanie Świetlicy środowiskowej w Bierdzanach

    Wynagrodzenie prowadzącego 9 000,00 zł
Materiały pomocnicze 1 200,00 zł

Zakup opału 1 800,00 zł
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                                                                                         Razem :                     12 000,00 zł

2. Utrzymanie Świetlicy środowiskowej w Kotorzu Małym

    Wynagrodzenie prowadzącego 9 000,00 zł
Materiały pomocnicze 1 200,00 zł

Zakup opału 1 800,00 zł
                                                                                          Razem :                     12 000,00 zł

3. Utrzymanie Świetlicy środowiskowej w Kotorzu Wielkim

    Wynagrodzenie prowadzącego 9 000,00 zł
Materiały pomocnicze 1 200,00 zł

Zakup opału 3 800,00 zł
Wynagrodzenie dla palacza 4 500,00 zł

                                                                                          Razem :                    18 500,00 zł

4. Utrzymanie Świetlicy środowiskowej w Turawie

    Wynagrodzenie prowadzącego 9 000,00 zł
Materiały pomocnicze 1 200,00 zł

Koszty związane z prowadzeniem zajęć 
sportowych

1 200,00 zł

                                                                                          Razem :                     11 400,00 zł

5. Utrzymanie Świetlicy środowiskowej w Ligocie Turawskiej

    Wynagrodzenie prowadzącego 9 000,00 zł
Materiały pomocnicze 1 200,00 zł

Zakup opału 1 800,00 zł
                                                                                          Razem :                   12 000, 00 zł

6. Utrzymanie Świetlicy środowiskowej w Zakrzowie Turawskim

    Wynagrodzenie prowadzącego 9 000,00 zł
Materiały pomocnicze 1 200,00 zł

Zakup opału 1 800,00 zł
Wynagrodzenie palacza 2 000,00 zł

                                                                                          Razem:                    14 000,00  zł

Razem:                                 93 900,00  zł 

Pochodne wynagrodzeń    10 000,00 zł
                                                                              Razem świetlice                 103 000,00 zł

7. Pozostałe działania

Organizacja zajęć podnoszących sprawność fizyczną, edukacyjnych oraz 
prozdrowotnych dla dzieci, dorosłych oraz seniorów z terenu gminy Turawa  
Organizacja Pikniku profilaktycznego Powitania Lata Bezpieczne wakacje 

40 000,00 zł

10 000,00 zł
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Zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych dla uczniów i rodziców oraz 
kierowców.
Utworzenie, w miarę potrzeb, nowych świetlic środowiskowych.
Wspieranie akcji letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, 
szczególnie dla podopiecznych świetlic środowiskowych.
Udział w kampaniach i akcjach profilaktycznych promujących trzeźwość 
i zdrowy styl życia.
Pedagogizacja rodziców poprzez szkolenia i warsztaty.
Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych, oraz osób pracujących 
w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
Prowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach oraz zajęć edukacyjnych 
w przedszkolach.

51 500,00 zł

                                                                                                                           Razem :     101 500,00 zł

               Kwota przeznaczona na realizację zadania 2:                  204 500,00 zł 

Zadanie 3

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

Sposoby realizacji:

1. Dofinansowanie zadań i działań o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym w każdym 
sołectwie Gminy Turawa

Bierdzany 1 500,00 zł
Kadłub Turawski 1 500,00 zł

Kotórz Mały 1 500,00 zł
Kotórz Wielki 1 500,00 zł

Ligota Turawska 1 500,00 zł
Osowiec – Trzęsina 1 500,00 zł

Rzędów 1 500,00 zł
Turawa – Marszałki 1 500,00 zł

Węgry 1 500,00 zł
Zakrzów Turawski 1 500,00 zł

Zawada 1 500,00 zł
Osiedle Zawada 1 500,00 zł

                                                                                            Razem :                   18 000,00 zł

2. Turniej Piłkarski Gminnego Zrzeszenia LZS o Puchar Wójta Gminy Turawa dla Juniorów
 i Trampkarzy

Organizacja turnieju 5 000,00 zł
                                                                                             Razem :                     5 000,00 zł

3. Pozostałe działania                                                                                      
1.Wspieranie inicjatyw Młodzieżowej Rady Gminy Turawa    
2. Wspieranie działalności Klubu Seniora             
3. Dofinansowanie turnieju piłkarskiego dla uczniów szkół podstawowych 
TALENTIADA 
4. Dofinansowanie tworzenia miejsc lub organizowania inicjatyw związanych 
z działalnością profilaktyczną i prozdrowotną w kolejnym sołectwie Gminy 
Turawa  
5. Organizacja akcji prozdrowotnej „Marsz Niepodległości” 
6. Organizacja konkursów profilaktycznych i prozdrowotnych na łamach 

3 000,00 zł
5 000,00 zł

4 000,00 zł

20 000,00 zł
5 000,00 zł

1000,00 zł
3 000,00 zł
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kwartalnika „FALA” 
9. Organizacja Olimpiady Przedszkolaków 

Inne inicjatywy powstałe w ciągu roku:
- wspieranie konkursów organizowanych przez szkoły i stowarzyszenia

- wspieranie inicjatyw lokalnych liderów 42 000,00 zł

                                                                                                                     Razem :    83 000,00 zł

 Kwota przeznaczona na realizację zadania 3                              106 000,00 zł

Zadanie 4

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy 
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Sposoby realizacji:

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania przepisów   
ustawy oraz prawa miejscowego.

Wynagrodzenia za przeprowadzone kontrole,

koszty postępowania sądowego

2 500,00 zł

                                                                                             Razem :                 2 500,00 zł

           Kwota przeznaczona na realizację zadania 4                             2 500, 00 zł

                 Razem środki przeznaczone na realizację programu :

                                                                                                          370 000,00 zł
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