
UCHWAŁA NR XXXIV/197/22 
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stary Lubotyń na 2022 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stary Lubotyń na 2022 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Legacki 
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I. WSTĘP 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stary Lubotyń  jest dokumentem określającym zakres 

planowanych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani na 2022 rok. 

 Program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań ograniczających skutki 

nadużywania alkoholu i narkotyków oraz realizację  profilaktyki zmierzającej do zapobiegania 

powstawaniu nowych problemów uzależnień  z tym związanych. Program stanowi część 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, wyznacza główne kierunki działań mających 

na celu rozwiązywanie problemów uzależnień i integrację osób uzależnionych określone w 

Narodowym Programie Zdrowia. Elementem gminnego programu są również zadania 

związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.  

  

 

II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 

 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r. jest kontynuacją działań realizowanych przez 

Gminę Stary Lubotyń  w oparciu o: 

 ustawę z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

2050 z późn. zm);  

 ustawę z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.  z 2021 r.  poz. 1372 z 

późn. zm); 

 ustawę z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z 

późn. zm.). 

 ustawa z dn. 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1956 z 

późn. zm.) 

 ustawa z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj.: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 685). 
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III. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY STARY LUBOTYŃ 

Diagnoza problemów alkoholowych i narkomanii ma na celu dostarczenie rzetelnych 

informacji przydatnych do zaplanowania i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

Diagnoza powstała w oparciu o materiały własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Starym Lubotyniu, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Lubotyniu oraz Szkoły Podstawowej w 

Starym Lubotyniu.  

Wyniki przeprowadzonej diagnozy wskazują, iż najistotniejszymi problemami gminy 

są te związane z uzależnieniem od alkoholu i sytuacją ekonomiczną mieszkańców. 

 Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga 94 rodzinom w gminie. Ilość osób 

korzystających z pomocy GOPS z roku na rok spada. Najczęstszymi powodami przyznawania 

pomocy jest wspomniane bezrobocie i ubóstwo, długotrwała choroba i niepełnosprawność, 

bezradność opiekuńczo- wychowawcza oraz przemoc w rodzinie. 

Bezrobocie jest wymieniane jako najczęstszy powód patologii społecznej. Jednak że na 

podstawie przeprowadzonych badań można odważnie stwierdzić, że bezrobocie na terenie 

gminy jest bardzo niskie i jedynym wskazaniem jest kontynuacja licznych działań na rzecz osób 

bezrobotnych. Alkoholizm jest uważany za jeden z najistotniejszych problemów społecznych. 

Mieszkańcy gminy w większości spożywają alkohol okazjonalnie. Uzależnienie dotyka 

głównie mężczyzn. Zdecydowana większość badanych oczekuje od gminy (lokalnych władz) 

działań służących ograniczeniu problemów alkoholowych. W gminie bardzo dobrze działają 

placówki zajmujące się profilaktyką uzależnień, ale na podstawie przeprowadzonych badań 

konieczne jest podjęcie działań terapeutycznych. Najbardziej potrzebne są szkolenia dla 

pracowników Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnych 

Ośrodków Pomocy Społecznej, ale też dla rodziców i nauczyli. Dodatkowym wskazaniem 

byłoby przeprowadzenie kampanii antyalkoholowej wśród sprzedawców alkoholu, jak również 

wprowadzenie częstszych kontroli w tych punktach.  

Uzależnienia od narkotyków i dopalaczy to problem dotyczący głównie młodych ludzi, ale 

i tak stanowi marginalny problem w naszym społeczeństwie. W bieżącym roku szkolnym tj. 

2021/2022 zostały przeprowadzone ankiety wśród  uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu. Uzyskano następujące informacje: 

W przypadku zaproponowania: 

- papierosa 100% młodszych i 85% starszych na pewno odmówi, 

- alkoholu 100% młodszych i 85% starszych odmówi 
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- zażycie leku, narkotyku lub dopalacza - 100% starszych odmówi, ale haszyszu lub 

marihuany - 95% odmówi 5% raczej odmówi.  

Uczniowie młodsi widzieli kilka razy w życiu kolegów palących(5%), pijących alkohol(5%) - 

są to sporadyczne przypadki. Z używaniem wyzwisk i wulgaryzmów mają do czynienia 

częściej - 10% kilka razy w tygodniu, 10% kilka razy w miesiącu. stosowanie przemocy 

fizycznej - 5% kilka razy w roku.  

Wśród uczniów klas VII - VIII : 5% uczniów widziało palącego kolegę kilka razy w tygodniu, 

a 155 kilka razy w miesiącu, pijących alkohol - 5% kilka razy w miesiącu, 15% kilka razy w 

roku. jest pijany - 15% kilka razy w roku.  Nie widzieli kolegów zażywających leków, 

narkotyków oraz dopalaczy. Wyzwiska i wulgaryzmy pojawiały się codziennie - 30% lub kilka 

razy w tygodniu - 30%. u 10% osób przemoc fizyczna obserwowana była codziennie, a dla 5% 

- kilka razy w tygodniu. 

15% uczniów starszych uważa , że wolno mu pić alkohol, palić tytoń, stosować leki, narkotyki, 

dopalacze. Pozostali uczniowie uważają, że im tego zdecydowanie lub raczej nie wolno.  

5% uczniów z klas VII - VIII akceptuje takie zachowania u rówieśników. Pozostali uczniowie 

uważają, że takie zachowania są niedopuszczalne (70-85%) lub tak być nie powinno(5-20%). 

5% uczniów młodszych i 15% starszych nie umie ocenić stosowania wulgaryzmów (trudno 

powiedzieć).  

Dużo częściej uczniowie obserwują niepożądane zachowania w rodzinie: 

- palenie - 5% , 15% - kilka razy w tygodniu  

- picie alkoholu - 20%, 35% kilka razy w miesiącu 

- wyzywanie - 10% , 15% kilka razy w roku, - 5% kilka razy w tygodniu. 

100% uczniów młodszych i 95% starszych zaznaczyło, że nie pali tytoniu/ e-papierosów oraz 

nie pije alkoholu.  

Wiek w jakim dzieci po raz pierwszy : 

- paliły tytoń /e-papierosy - grupa młodsza - nie próbowali -100% odpowiedzi, gr. starsza 13 

lat - 10%, 

- piłeś piwo - 5lat - 5%, 6 lat - 10 %, 9 lat - 15%, 3 lata - 5%, 75%nie próbowało  

- wino - 9 lat , 13 lat po 5% w grupie starszej, 100% mł. nie piło 

- wódkę - gr. mł. - 6 lat - 5%, 5 lat - 5%, gr. st. nie próbowali.  

100% uczniów nie próbowało dopalaczy ani żadnych leków czy narkotyków.  

tylko 10% uczniów klas IV - VI kilka razy w życiu piło piwo, pozostali uczniowie tej grupy nie 

próbowali innych używek nigdy.  
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W grupie starszej 5% paliło tytoń/e-papierosy kilka razy w ostatnim roku, 5% piło piwo i wino 

kilka razy w życiu,  pozostali nie próbowali żadnych używek nigdy.  

10% uczniów młodszych i 25% starszych było dręczonych 3 i więcej razy. 10% młodszych i 

25% starszych dręczyło 1 raz, a 5% st. - 2 razy, 5% st. - 3 razy i więcej.  

W gr. mł. 5% raz w miesiącu , a 10% raz lub kilka razy w roku zostało ośmieszone 

komentarzami w Internecie. w gr. st. 15% raz lub kilka w roku .  

5% uczniów mł. i nikt w gr. starszej otrzymali przykry sms. 5% w gr. mł. raz w miesiącu i 5% 

gr. mł. raz w tygodniu było wyzywanych na czacie  lub portalu społecznościowym. 

5% osób w obu grupach było celowo wykluczonych z grona znajomych.  

15% uczniów młodszych i 10% starszych  - kilka razy w życiu zostało mocno pobitych.  

Agresja przejawiała się ze strony młodszych uczniów 10%, rówieśników 15%,10%, oraz 

starszych uczniów - 10% 5%, oraz obcego dorosłego - 5% i 5%.  

40% uczniów  uważa, że spektakle profilaktyczne były przydatne.   

55% uważa, ze godziny wychowawcze o tematyce profilaktycznej były przydatne.  

25% wskazuje na przydatność innych zajęć profilaktycznych w szkole, a tylko 5% poza 

szkolnych.  

Uczniowie rzadko przeglądają coś z rodzicami w Internecie. Częściej sami poszukują tam 

informacji. (30% i 35% kilka razy w tygodniu)10% młodszych i 40% starszych uczniów kilka 

razy w tygodniu spędza więcej czasu w Internecie niż planowało. Zaniedbują sprawy szkolne 

przez Internet - kilka razy w miesiącu - 5% młodszych , 40% starszych (tu +5% kilka razy                  

w tygodniu). 

Starsi kilka razy w miesiącu nie wysypiają się z powodu Internetu (20%). Uczniowie prawie 

nigdy nie podają danych przez Internet (90%, 75%), ale kilka razy podawali się za kogoś innego 

(25%, 15%) 

W Szkole podstawowej w Starym Lubotyniu prowadzone są działania mające na celu 

diagnozę sytuacji szkolnej dotyczącej spożywania alkoholu, substancji odurzających, 

narkotyków i palenia papierosów, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i innych 

problemów wychowawczych. W związku z pandemią i zajęciami prowadzonymi zdalnie  nie 

odbywały się spektakle z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej, niemniej 

jednak zorganizowano: 

 Spektakl profilaktyczny „W pułapce złudzeń” z zakresu profilaktyki uzależnień i 

profilaktyki antynarkotykowej dla uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej w 

Starym Lubotyniu  
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 48 uczniów wzięło udział w spektaklu teatralnym o tematyce przeciwalkoholowej i  

przeciwko przemocy w rodzinie 

 

W gminie Stary Lubotyń funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz grupy robocze. Należałoby kontynuować działania związane 

z profilaktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwinąć wsparcie specjalistyczne 

w tym umożliwić terapie rodzin. Zdecydowana większość badanych popiera obowiązek 

poinformowania służb o przypadkach przemocy.  

Gmina jest w opinii mieszkańców bezpiecznym miejscem do życia. Działania Policji 

przynoszą oczekiwane rezultaty. 

Przemoc w szkole to zjawisko o słabym nasileniu, występuje głównie w postaci przemocy 

psychicznej. Większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie.  

Współpraca Policji z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołem 

Interdyscyplinarnym jest zadowalająca, a dzięki takiej współpracy można liczyć na 

kompleksowość działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy i zapobieganiem 

alkoholizmowi. Nie bez znaczenia jest też angażowanie służb mundurowych w akcje 

profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców nt. narkotyków i dopalaczy. 

Na terenie gminy Stary Lubotyń znajduje się 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym 7  to punkty sprzedaży napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%. Na terenie gminy nie funkcjonują punkty 

sprzedaży  napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W 2021r  

wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. 
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IV. CELE  I ZADANIA  PROGRAMU 

Głównym celem Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, 

w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego  wynikających z 

używania alkoholu i narkotyków oraz  zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

uzależnień i przemocy w rodzinie. 

 

Zadanie 1. 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz od narkotyków a także członków ich rodzin. 

1. Motywowanie osób u których zdiagnozowano uzależnienie do dobrowolnego poddania 

się leczeniu odwykowemu. 

2. Kontynuowanie działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i ich rodzin 

3. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenia, 

4. Współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków. 

5. Zakup literatury o tematyce profilaktycznej oraz dystrybucja materiałów informacyjno-

edukacyjnych, tj. czasopism, pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli oraz osób 

z problemem alkoholowym. 

 

 

Zadanie 2. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniami pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

1. Pomoc dla dzieci z rodzin z problemem związanym z uzależnieniem: 

 Dofinansowanie obozów i kolonii w okresie letnim dla dzieci z rodzin alkoholowych 

 Pomoc w organizowaniu przez szkoły konkursów i olimpiad o tematyce 

antyalkoholowej i antynarkotykowej. 

 Pomoc finansowa osobom uzależnionym, podejmującym leczenie w zakładach 

lecznictwa odwykowego. 

 Pomoc osobom uzależnionym poprzez umieszczenie w schronisku lub noclegowni. 
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2. Działanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego realizującego zadania związane z 

pomocą psychologiczną, terapeutyczną i doradczą dla członków rodzin dotkniętych 

alkoholizmem oraz narkomanią  

3. Działanie Grupy AA.  

4. Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy osobom dotkniętym 

alkoholizmem i narkomanią w szczególności ofiarom przemocy domowej – 

koordynowanie działań poprzez współpracę z Komendą Powiatową Policji, Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Prokuraturą Rejonową 

w Ostrowi Mazowieckiej, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, przedstawicielami 

ochrony zdrowia i szkołami.  

5. Dystrybucja materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy na terenie 

gminy oraz regionu 

6. Zakup oraz rozprowadzanie ulotek na temat specyfiki uzależnień oraz sposobów 

radzenia sobie z problemami osobistymi 

7. Czynne włączanie się w realizację ogólnopolskich kampanii profilaktycznych oraz 

edukacyjnych. 

 

Zadanie 3. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci, młodzieży i rodzin. 

1. Finansowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką. 

2. Organizacja kampanii profilaktycznych, kampanii za rzecz promowania 

bezpieczeństwa oraz zdrowia: lokalnych i udział w ogólnopolskich np. „Przeciw 

pijanym kierowcom 2022”, „Postaw na rodzinę 2022”, „Reaguj na przemoc 2022”, 

„Dopalacze – powiedz stop 2022” i inne. 

3. Promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego trybu życia poprzez organizowanie 

zawodów i imprez sportowych, imprez kulturalnych, festynów rodzinnych, konkursów 

literackich, plastycznych oraz artystycznych. 

4. Zakup broszur, biuletynów, ulotek i innych form służących oddziaływaniom 

profilaktycznym. 
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Zadanie 4. 

 Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.  

 W celu egzekwowania przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych 

członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniują zgodność 

lokalizacji nowych punktów sprzedaży alkoholu z obowiązującymi przepisami a wraz                       

z przedstawicielami Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu oraz Komendy Powiatowej Policji 

dokonują kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

  

Zadanie 5. 

 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci  i młodzieży,            

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych). 

 

Zadanie 6. 

 Przeprowadzenie analizy w celu zbadania skali zjawiska uzależnień behawioralnych 

wśród mieszkańców gminy oraz sprawdzenie wiedzy mieszkańców na temat bezpiecznego 

korzystania z mediów oraz gier hazardowych.  Badanie pozwoli na podjęcie stosownych 

działań profilaktycznych przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.  

 

 

 

Realizatorzy zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń                      

w 2021 roku. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Urząd Gminy w Starym Lubotyniu , 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu, 

 Dyrektorzy wraz z kadrą pedagogiczną szkół podstawowych  
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 Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starym Lubotyniu, 

 Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej 

 Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, 

 oraz inne podmioty, którym zlecane będą zadania Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Koordynacją realizacji zdań Programu zajmuje się Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Starym Lubotyniu. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań programu jest 

Urząd Gminy w Starym Lubotyniu.  

 

 

V. ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH. 

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma fundamentalne 

znaczenie w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym  Jest ona organem podejmującym 

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, dlatego do zadań realizowanych przez 

członków Gminnej Komisji należy: 

 Przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego 

 Przeprowadzanie rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi mającymi na celu 

dobrowolne poddanie się terapii 

 Finansowanie pobytu osób uzależnionych w schroniskach lub noclegowniach 

 Prowadzenie dokumentacji związanej z procedurą przymusowego leczenia 

odwykowego i przekazywanie jej do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej,  

 Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych              

w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z obowiązującymi przepisami. 

 Kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 Uczestnictwo w posiedzeniach komisji  

 Tworzenie i realizacja założeń gminnych programów o charakterze zdrowotnym, 

profilaktycznym i społecznym. 
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VI. ZASADY FINANSOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

1. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za prace               

w Komisji otrzymają stosowne wynagrodzenie. 

2. Wynagrodzenie w kwocie 240,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści) dla 

przewodniczącego i 100,00 zł (słownie złotych: sto) dla członków komisji przysługuje 

za udział w posiedzeniu komisji potwierdzony podpisem na liście obecności.  

3. Za każdy udział w kontroli placówek handlowych przysługuje wynagrodzenie jak               

w ust. 2 

4. Członkowie komisji, którzy z tytułu wykonywania funkcji odbywają podróże służbowe 

(szkolenia, konferencje, seminaria) przysługuje zwrot kosztów na zasadach przyjętych 

dla delegacji służbowych 

 

 

VII. ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU 

ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

Dział Rozdział § Treść Kwota w zł 

851   Ochrona zdrowia 38.400,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35.400,00 

  3110 Świadczenia społeczne 2.400,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 

 85153  Przeciwdziałanie narkomanii 3.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1.500,00 
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