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Wstęp
Zgodnie z zapisem art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi działania z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych są realizowane w formie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego przez Radę Miejską .
Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
narkomanii zadania z zakresu profilaktyki narkotycznej realizowane są w formie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego przez Radę Miejską.
Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są
w formie Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie uchwalanego przez Radę Miejską.
Podmiotami inicjującymi realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
(problemów alkoholowych, przemocy oraz narkotycznych) na terenie gminy Siechnice jest
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Zespół
Interdyscyplinarny.
Szczegółowy opis zadań realizowanych w 2011 roku:
Zwiększenie dostępności i skuteczności udzielanej pomocy dla osób uzależnionych, a także
osób zagrożonych uzależnieniami, kierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Jednym z zadań realizowanych przez gminę w rozwiązywaniu problemów uzależnień
jest powołanie do działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
której zadaniem jest podejmowanie inicjatyw zmierzających do ograniczenia spożycia
napojów alkoholowych i działania na rzecz trzeźwości, zmiany struktury spożywania napojów
alkoholowych oraz przeciwdziałania i usuwania następstw nadużywania alkoholu. Zadaniem
Komisji jest również prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia. Wnioski do
komisji kierowane są przez Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, kuratorów
rodzinnych, pedagogów szkolnych, a także przez rodziny osób uzależnionych lub
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych w Gminie Siechnice liczyła 8 członków będących przedstawicielami jednostek
i instytucji działających na terenie gminy.
W 2011 roku do komisji wpłynęło 26 wniosków o podjęcie działań zmierzających do
zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Na rozmowę wezwano 35 osób (również
członków rodzin), w tym 22 osoby stawiły się na posiedzeniu komisji. Z osobami wezwanymi
przeprowadzono rozmowy z których: 14 osób wyraziło zgodę na podjęcie dobrowolnego
leczenia w Poradni Odwykowej we Wrocławiu lub terapii w Punkcie Konsultacyjnym,
1 osoba nie wyraziła zgody na leczenie, 3 osoby nie podjęły leczenia lub przerwały leczenie
pomimo zobowiązania. Komisja skierowała 8 osób na badanie stopnia uzależnienia (badanie
biegłego psychiatry i psychologa) oraz skierowała 12 wniosków do sądu o zobowiązanie do
leczenia.
Wśród osób uzależnionych zgłaszających się o pomoc były również osoby, które dobrowolnie
wyrażały chęć podjęcia zamkniętego leczenia odwykowego. Wśród nich 1 osoba została
skierowana na leczenie do Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze.
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej,
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

Punkty Konsultacyjne
W 2008r. powstał na terenie gminy Punkt Konsultacyjny -Profilaktyczny. W
Punkcie zatrudnione zostały dwie osoby: psycholog oraz psychoterapeuta.
Zadaniem Punktu było udzielanie pomocy i wsparcia w ramach prowadzonej przez
gminę profilaktyki pierwszorzędowej. Do Punktu trafiały osoby uzależnione od alkoholu,
rodziny osób uzależnionych poszukujących wsparcia, dotknięte przemocą domową.
Pracownicy Punktu prowadzili też interwencję kryzysową wobec osób dotkniętych trudną
sytuacją życiową (nagła śmierć, klęski żywiołowe). Do Punktu kierowane były osoby
uzależnione od alkoholu oraz członkowie ich rodzin (osoby współuzależnione), osoby u
których występowało podejrzenie przyjmowania narkotyków oraz osoby doświadczające
przemocy w rodzinie. Po pomoc zgłaszały się osoby w poczuciu: bezradności i bezsilności w
radzeniu sobie z nałogiem, silnego uzależnienia, braku motywacji, niskiej samooceny. Pomoc
udzielana była na konsultacjach bezpośrednich (jedno lub kilka spotkań). Zdarzało się
kierowanie osób do placówek specjalistycznych. Pracownicy punktu udzielali również
konsultacji telefonicznych w czasie dyżuru. Z Punktu korzystali: podopieczni Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,

których pracownicy socjalni zauważali problemy,

osoby
3

wzywane na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzieci
oraz rodziny zgłaszane przez pedagogów szkolnych, osoby poszukujące pomocy w
rozwiązywaniu problemów wobec osób najbliższych, u których występowało jedno z
uzależnień lub problemy wymagające konsultacji i porady radcy prawnego.
Punkt czynny był w pierwszym półroczu 2011 r. trzy razy w tygodniu: poniedziałki – 2
godziny (16:00-18:00), wtorki – 2 godziny (13:30-15:30) oraz w czwartki 3 godziny (11:3014:30), w drugim półroczu 2011 r. dwa razy w tygodniu : poniedziałki: 4 godziny (14.00 –
18.00) oraz czwartki 3 godziny (11:30 – 14:30 ).
Kontynuowano zapoczątkowane w 2010 r. konsultacje psychologa w szkołach podstawowych
i przedszkolach na terenie gminy. Psycholog dyżurujący w czwartki, po zakończeniu
konsultacji w Punkcie udawał się do placówek oświatowych i tam udzielał porad rodzicom,
którzy chcieli zasięgnąć porady lub tez pedagog szkolny umawiał rodziców celem omówienia
problemów wychowawczych z dziećmi.

Statystyka udzielonych porad:
Liczba osób

Liczba porad

Osobom z problemem alkoholowym

83

409

Członkom rodzin osób uzależnionych

37

151

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

31

164

Problemy wychowawcze zgłaszane przez
szkoły
Konsultacje pracowników GOPS

63

79

10

24

Współpraca z Policją

4

4

Inne (współpraca z kuratorami Sądu w

40

87

Zakres udzielonych porad

Oławie, we Wrocławiu, z PCPR, konsultacje
telefoniczne)
W 2010 r. powstał w ramach profilaktyki narkotycznej Punkt Konsultacyjny Narkotyczny.
Punkt ma swoją siedzibę w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie. Porad
udzielają specjaliści (terapeuci od uzależnień narkotycznych) z Ośrodka MONAR w
Milejowicach raz w tygodniu w środy przez 3 godziny. Celem punktu jest wsparcie i pomoc
dla osób uzależnionych od narkotyków oraz rodzinom w których ten problem występuje.
Specjaliści wyposażeni zostali w telefon komórkowy na który można w każdej chwili
zadzwonić i uzyskać poradę.
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W 2011 r. terapeuci udzielili 30 porad rodzicom, których dzieci eksperymentują z
substancjami psychoaktywnymi, odbyli 20 spotkań z osobami nadużywającymi alkoholu i
eksperymentujących z narkotykami oraz 10 porad telefonicznych.
Świetlice środowiskowe
Na terenie gminy w 2011 r. działały 4 świetlice środowiskowe realizujące program
wychowawczy: w Siechnicach (od 2001roku), Świętej Katarzynie i Sulimowie (od 2008
roku) oraz w Kotowicach (od 2011 roku). Działania świetlic ukierunkowane są na wsparcie
dzieci i młodzieży jako pozalekcyjnej formy spędzania wolnego czasu.
W ramach zadań świetlice prowadziły zajęcia profilaktyczne, dydaktyczne, wychowawcze
dla dzieci i młodzieży polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego, a w szczególności
była to pomoc w nauce i w uzupełnianiu zaległości edukacyjnych, prowadzone były zajęcia
tematyczne umożliwiające dzieciom opanowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie
zainteresowań, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, wychowawcy prowadzili stałą
współpracę z rodziną (nawiązywanie kontaktów z rodzicami lub opiekunami dziecka,
prowadzenie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych, zachęcanie rodziców do działań na
rzecz dzieci i świetlicy). Świetlice współpracowały też z innymi instytucjami wspierającymi
rodzinę (kuratorzy, szkoły, placówki medyczne, organizacje pozarządowe).
W ramach zajęć dzieci otrzymywały dożywianie: bułki słodkie, słodycze oraz kanapki
(robione we własnym zakresie).
Dane statystyczne dotyczące ilości dzieci uczestniczący w zajęciach:
Nazwa świetlicy
Świetlica

środowiskowa

Liczba dzieci biorących udział w zajęciach w
2011 r.
w
900 dzieci
(10 dzieci x 10 spotkań w miesiącu x 9 m-cy)

Siechnicach
Świetlica

środowiskowa

w

(9 dzieci x 6 spotkań w miesiącu x 9 m-cy)

Sulimowie
Świetlica środowiskowa w Świętej

Kotowicach

540 dzieci
(10 dzieci x 6 spotkań w miesiącu x 9 m-cy)

Katarzynie
Świetlica

486 dzieci

środowiskowa

w

468 dzieci
(13 dzieci x 4 spotkania w miesiącu x 9 m-cy)
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Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
zajęć sportowo-edukacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych.
Programy profilaktyczne realizowane w szkołach i przedszkolach na terenie gminy:
W szkołach i przedszkolach na terenie gminy realizowane były opracowane przez
pedagogów programy profilaktyczne. W ramach działań programowych realizowane były
zajęcia dla dzieci, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców.
Szkoła

Ilość uczestników

Gimnazjum
w Siechnicach
SP w Siechnicach

SP w Św. Katarzynie

SP w Radwanicach

SP w Żernikach Wr.

Przedszkole w Siechnicach

Przedszkole w Św. Katarzynie

Przedszkole w Żernikach Wr.

Katolicka Szkoła Podstawowa
Caritas w Kotowicach

RAZEM

350 uczniów
20 nauczycieli
111 rodziców
413 uczniów
30 nauczycieli
50 rodziców
253 uczniów
32 nauczycieli
30 rodziców
200 uczniów
21 nauczycieli
7 rodziców
318 uczniów
29 nauczycieli
200 rodziców
200 uczniów
17 nauczycieli
157 rodziców
75 dzieci
144 rodziców
200 dziadkowie
6 kadra
73 dzieci
90 rodziców
8 kadra
36 uczniów
12 nauczycieli
15 rodziców
1 918 uczniów
175 nauczycieli
804 rodziców
200 dziadków
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Wypoczynek letni
W ramach akcji wakacyjnej zorganizowany został wypoczynek letni nad morzem dla
dzieci z terenu gminy. W kolonii uczestniczyło 50 dzieci, które otrzymały dofinansowanie ze
środków gminnego funduszu profilaktyki. Kolonie odbyły się w Rewalu.
Jednocześnie zorganizowany został obóz rekreacyjno – sportowy nad jeziorem dla 20
uczniów gimnazjum we wsi Rudno k/Wolsztyna.
Dofinansowanie otrzymały dzieci, które ze względu na trudną sytuację bytową rodzin nie
miałyby możliwości wyjazdu na wakacje. W przyznaniu miejsc kolonijnych uczestniczyli
pedagodzy szkolni oraz pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
opiekujący się rodzinami.
Zajęcia wakacyjne
W czasie wakacji Stowarzyszenie „Teraz Gmina” zrealizowało program dla 19 dzieci
z Zębic – Wakacje nieprowincjonalne - kontynuacja.
Ze środków profilaktycznych dofinansowana została również Akcja Lato 2011
zorganizowana w placówkach GCK na terenie gminy. Uczestniczyło w niej 104 dzieci.
Zajęcia sportowo - edukacyjne
1. W ramach propagowania zdrowego trybu życia i wdrażania nowoczesnych
form aktywności ruchowej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował
zajęcia:


Naukę doskonalenia wspinaczki sportowej dla dzieci w wieku szkolnym ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy jak również dla osób
dorosłych;



Naukę i doskonalenie gry w szachy dla dzieci w wieku szkolnym ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy jak również dla osób
dorosłych;

2. W celu stworzenia nowych możliwości rozwoju Siechnicki Klub Karate chcąc
zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania sportu jakim jest Karate Kyokushin
zorganizował zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym z wykorzystaniem
zakupionej ze środków profilaktycznych – tatami – tradycyjnej japońskiej
maty do sportów walki.
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3. Straż Pożarna w Siechnicach zorganizowała „Profilaktykę poprzez sport –
naukę pływania i nurkowania” skierowaną do wszystkich ochotników straży
pożarnej jak również dla młodzieży gimnazjalnej.

Profilaktyka narkotyczna w szkołach
W 2011 r. kontynuowano porozumienie zawarte z Ośrodkiem MONAR w Milejowicach na
realizację programu edukacyjnego dla dzieci, rodziców i nauczycieli w szkołach na terenie
gminy. W ramach programu specjaliści-terapeuci poprowadzili warsztaty dla dzieci w
szkołach (6 spotkań), przeprowadzili pogadanki dla rodziców (5 spotkań) i szkolenia kadry
pedagogicznej (4 spotkania).
Letnie KONFRONTACJE MŁODYCH
W roku 2011 kontynuowano rozpoczęte w 2010 r. działania dla młodzieży. W ramach
inicjatywy młodzieży został napisany program, którego celem była prezentacja umiejętności
pod względem sportowych, artystycznym i muzycznym. Spotkanie miało stać się tez
integracją młodzieży. W spotkaniu udział wzięło ok. 50 młodych.
Spotkanie sołeckie
W ramach udzielania wsparcia rodzinom, których występują problemy uzależnień i przemoc
zainicjowany został w 2011 r. cykl spotkań z terapeutą w sołectwach. Pierwsze zajęcia
psychoedukacyjne odbyły się dla mieszkańców Smardzowa i miały one na celu profilaktykę i
autodiagnozę prowadzącą do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu, a także promowanie
zdrowego stylu życia.
Postaw na rodzinę
W ramach profilaktyki prorodzinnej opracowany został projekt „Postaw na rodzinę”
skierowany do rodzin z terenu gminy Siechnice. Projekt zakładał wzmocnienie
międzypokoleniowych więzi rodzinnych i przyjmowania wzorców mających na celu ochronę
najmłodszych przed podejmowaniem działań ryzykownych. Projekt składał się z dwóch
etapów:
I etap – konkurs plastyczny na „Logo rodziny” w którym wzięły udział dzieci ze szkół
podstawowych i przedszkoli z terenu gminy;
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II etap – organizacja pikników rodzinnych w miejscowościach Siechnice, Radwanice i
Żerniki Wr. Pikniki odbyły się w dniach wolnych od pracy i uczestniczyły w nich całe
rodziny.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

i

osób

fizycznych

służących

W 2011 roku dofinansowano działania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane
przez:
1. Straż Miejską – zakup alkomatu
2. Grupę AA w Siechnicach – dofinansowanie zabawy abstynenckiej

Inicjowanie działań zmierzających do kształtowania polityki lokalnej dotyczącej obrotu
napojami alkoholowymi:
Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu
Ilość punktów sprzedaży
Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%
alkoholu uchwalony przez Radę Gminy Święta Katarzyna
Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)
Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)

2011

65
50
15

Działania w zakresie obrotu napojami alkoholowymi na terenie gminy w 2011r.
przedstawiają się następująco:
Ilość punktów sprzedaży
Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawartości alkoholu
powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
sklepy)
Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18%
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale
gastronomiczne)
Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wydanych w 2011 r.

2010
38

6

13
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Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

66 sklepy
12
gastronomia

Liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

0

W ramach posiadanych uprawnień Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych opiniuje wnioski o udzielenie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W 2010 roku wpłynęło do zaopiniowania 19 wniosków o wydanie pozwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych

oraz o wydanie

13 jednorazowych pozwoleń (organizowanie

festynów, imprez plenerowych itp.). Pozytywną opinię otrzymało 100% wniosków.

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.
W roku 2011 został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny skupiający przedstawicieli
instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Siechnice.
Członkowie Zespołu wzięli udział w szkoleniach w zakresie nowych, skutecznych form
rozwiązywania problemu przemocy na terenie gminy. Jednocześnie Zespół podjął działania
wobec rodzin których wystąpiła przemoc domowa. Do Zespołu skierowanych zostało 5
wniosków z prośbą o interwencję. Wobec dwóch rodzin zastosowano pomoc terapeutyczną,
w dwóch przypadkach zastosowano procedurę zobowiązania sprawcy do leczenia
odwykowego i jeden wniosek został wycofany.

Wnioski:
Realizowanie w 2011 r. programy profilaktyczne były kontynuacją działań
rozpoczętych w latach ubiegłych.
Duża część działań skierowana była do dzieci i młodzieży: programy profilaktyczne w
szkołach, zajęcia pozalekcyjne w formie zajęć w świetlicach środowiskowych, wypoczynek
letni. Wiele działań skierowano również do rodziców w celu zdobycia wiedzy z zakresu
zagrożeń uzależnieniami.
Nie mniejszą uwagę poświęcaliśmy osobom uzależnionym, gotowym do współpracy
w zakresie wyjścia z problemu alkoholowego czy narkotykowego. Działający na terenie
Punkt Konsultacyjny i Punkt Narkotyczny był pierwszym miejscem do którego trafiały osoby
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lub rodziny osób z problemami

uzależnień. Coraz większa ilość prowadzonych porad

wskazuje na coraz większą wiedzę na temat problemów uzależnień. Do Punktu
Konsultacyjnego trafiały również osoby w których rodzinach wystąpiło zjawisko przemocy.
Rok 2011 w działaniach profilaktycznych został poświęcony w dużej mierze rodzinie.
Zarówno programy szkolne/przedszkolne jak i inne pozaszkolne obejmowały działania
skierowane do rodzin w celu wzmocnienia więzi rodzinnych, jak również działania mające
na celu zintegrowanie rodzin z terenu gminy (pikniki rodzinne).
Działania profilaktyczne w gminie w roku 2011 zostały wsparte działaniami
powołanego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, który podejmuje działania mające na
celu zminimalizowanie zjawiska przemocy w środowisku lokalnym.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice w roku 2010.

Kosztorys zadań realizowanych w 2010 roku:
Zwiększenie dostępności i skuteczności udzielnej pomocy dla osób uzależnionych, a także
osób zagrożonych uzależnieniami, kierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
obejmująca:

23.287,24 zł

Umowy zlecenia za członków Komisji:
Koszty usług pocztowych:
Koszty opłat sądowych za wnioski o zobowiązanie do leczenia:
Koszty badania stopnia uzależnienia prowadzone przez biegłych:
Obsługa działalności GKRPA (materiały biurowe):
Dokształcanie członków GKRPA, kuratora oraz osoby obsługującej GKRPA:
Spotkanie pracowników instytucji pomagających rodzinom

14.005,81 zł
769,50 zł
2.152,00 zł
1.110,00zł
3.305,45 zł
1.150,00 zł
794,48 zł

Udział w obozie terapeutycznym

570,00 zł

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej,
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności i ochrony przed przemocą.
Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Profilaktyki Uzależnień
obejmująca:

21.288,36 zł

Wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych w Punkcie:
Wyposażenie Punktu w materiały i podstawowy sprzęt:

18.345,00 zł
2.943,36 zł

Działalność Punktu Narkotycznego
Program rozwiązywania problemów uzależnień w Św. Katarzynie

7.139,70 zł
7.059,96 zł

Działalność świetlic środowiskowych, w tym:
73.461,60 zł
Świetlice środowiskowe (Siechnice, Sulimów, Św. Katarzyna), w tym:
dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach:
7.422,67 zł
wynagrodzenie osób prowadzących wraz ze składkami ZUS
46.113,79 zł
materiały do prowadzenia zajęć, paczki dla dzieci, wynajem pomieszczeń,
wycieczki, imprezy
:
19.925,14 zł
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Analiza ankiet przeprowadzonych na potrzeby strategii rozwiązywania problemów
społecznych

526,00 zł

Prowadzenie podstawowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
zajęć sportowo-edukacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych.
Kwota wydatkowana:
Programy profilaktyczne realizowane przez szkoły i przedszkola:
Wypoczynek zimowy i letni (w tym kolonie)
Bezpieczne dzieci bez używek
:
Dyskoteka profilaktyczna:
Młodzi architekci w akcji – Św. Katarzyna
Program Straży Miejskiej „Bezpieczeństwo w szkołach”
Nagrody Komenda Miejska Policji
Program dla dzieci „Mikołaj dla dzieci”
Program Postaw na rodzinę
Kurs przeciwdziałania przemocy WenDo
Letnie Konfrontacje Młodych
Wakacje nieprowincjonalne – Zębice
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
Dotacja:

Inne koszty:
Prowizje bankowe:
RAZEM:

i

osób

163.123,97 zł
56.704,59 zł
67.245,96 zł
3.750,00 zł
3.904,63 zł
290,26 zł
4.184,98 zł
600,00 zł
4.501,90 zł
4.880,00 zł
2.385,58 zł
11.595,97 zł
3.080,10 zł
fizycznych

służących
5.000,00 zł

300,00 zł
________________

301.756,83
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Realizatorzy zadań:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

……………………………………
data i podpis osoby reprezentującej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

……………………………………
data i podpis osoby reprezentującej
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