
Uchwala Nr z. m\m
DużymRady Gminy w Brudzeniu 

z dnia(A$.^.UXj[iXCk... r.

w sprawie: uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie gminy Brudzeń Duży na 2018 rok”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( tj: Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. 

Dz. U. z 2016 roku poz. 487 z późn.zm.) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co 

następuje:

§1

Uchwala się „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie gminy Brudzeń Duży na 2018 rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Finansowanie programu zapewnić ze środków budżetu gminy na rok 2018 

Dział 851 -  Ochrona Zdrowia rozdział 85154 -  Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 

roku i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



Uzasadnienie:

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
jak również podejmowanie inicjatyw związanych ze zwalczaniem problemów alkoholowych 
należą do zadań własnych gminy.

W związku z powyższym Gmina ma obowiązek uchwalenia programu profilaktyki 
stanowiącego integralną część projektu strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Brudzeń Duży na lata 2017 -  2026.

Program określa formy pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, w szczególności 
pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychospołecznej, edukacyjnej, ochrony przed 
przemocą, uwzględnia możliwości dofinansowania działali profilaktycznych.

Roczny program profilaktyki został przygotowany w oparciu o postanowienia ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.



Załącznik Nr 1 do uchwały 
Rady Gminy w Brudzeniu iDużym 
Nr ... .X J.U 4  .
z dnia . X 8-. fyw O - iW/fe.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na terenie gminy Brudzeń Duży

na rok 2018

Problemy wynikające z picia alkoholu oraz stosowania środków uzależnionych stanowią obecnie 
jedną z ważnych kwestii społecznych. Zjawiska te mają, bowiem istotny wpływ zarówno na poczucie 
bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia Polaków, zdolność do konkurencji na 
wymagającym lynku pracy a także relacje interpersonalne w środowisku społecznym.

Picie alkoholu i zażywanie środków odurzających w dalszym ciągu postrzegane są, jako swoisty 
sposób na życie, odtrutka na nudę, sposób na rozwiązanie problemów.

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został opracowany w 
oparciu o rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ustawę z 
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr VIII/54/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie 
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przyjęto limit 60 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4, 5 % do 18 % i powyżej 18% zawartości alkoholu, a w 2017 r. 
wykorzystano -  32 punkty,
- 23 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży /bary, restauracje/,

1/ Na terenie gminy nie odnotowano miejsc, w których występuje szczególne natężenie problemów 
alkoholowych,
2/ Uszeregowanie problemów według ważności;
- niski stopień świadomości społecznej na temat problematyki alkoholowej i sposobów zapobiegania 
zagrożeniom alkoholowym,
- spożywanie alkoholu przez młodzież /łatwość dostępu/.

Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej

> Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana zarządzeniem 
Wójta Gminy, w skład, której wchodzą: psycholog szkolny, dwóch pracowników Urzędu Gminy, 
funkcjonariusz policji oraz pracownik socjalny. Środki finansowe na realizację zadań zgodnie z 
art.18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pochodzą z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w całości będą wykorzystane na 
realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych 
Programów, o których mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Zasoby instytucjonalne

> Ośrodki Zdrowia,
> Posterunek Policji,
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> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
> Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
> Punkt Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałanie Przemocy w Brudzeniu Dużym ,
> Zespoły Szkolno-Przedszkolne i Gimnazja,
> Parafie Rzymsko-Katolickie,
> Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Płocku,
> Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie 

i w Płocku,
> Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mające w statucie działalność profilaktyczną i 

naprawczą.
> Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Adresaci programu

Odbiorcami programu są: dzieci i młodzież szkolna, osoby nadużywające alkoholu i ich rodziny, 
społeczność lokalna tut. gminy.

Cele Programu

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym świadoma zagrożeń, jakie niesie spożywanie napojów 
alkoholowych i problem narkomanii, uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego 
i materialnego dobra mieszkańców gminy przyjmuje następujące cele gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych:

cele ogólne;

> zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy,
> zapobieganie narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
> zapobieganie spożywania alkoholu, szczególnie przez dzieci i młodzież,
> zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów,
> zwiększenie form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w oparciu o programy 

profilaktyczne,

cele szczegółowe;

> zwiększenie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego,
> propagowanie w społeczności lokalnej abstynencji i trzeźwości.

Realizatorami Programu są członkowie GKRPA przeszkoleni w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wymienione instytucje zaangażowane do realizacji 
poszczególnych zadań.

Zadania Programu stanowią integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Brudzeń Duży na lata 2017-2027.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, a także realizacja zadań z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii, należy do zadań własnych gminy /art. 4 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.5 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii/.

W szczególności zadania te obejmują:
1/ Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu poprzez:
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> kontynuowanie prowadzenia, finansowania i doposażenia Punktu Profilaktyki Uzależnień i 
Przeciwdziałania Przemocy / wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie radcy prawnego, ewentualny zakup 
materiałów biurowych /,

> dofinansowanie zabiegów wspomagających abstynencję/ zakup leków, usługi inplantacji/,
> zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla klientów Punktu Profilaktyki, 

dzieci i młodzieży w szkołach, pacjentów Ośrodków Zdrowia, kierowców kontrolowanych przez 
funkcjonariuszy Posterunku Policji,

> organizowanie szkoleń poświęconych przemocy w rodzinie zgodnie z zapotrzebowaniem Zespołu 
Interdyscyplinarnego,

> koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy -  współpraca GKRPA z Policją, 
GOPS, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
Służbą Zdrowia, psychologami i pedagogami szkolnymi, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, Centrum Psychologiczno -  Pastoralnym Vide Sp. z o.o., Ogólnopolskim Pogotowiem 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

> współdziałanie z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych i 
pomocą dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

II/ Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie poprzez :

> dofinansowanie działalności klubu socjoterapeutycznego z programem profilaktyczno -  
naprawczym działających na terenie gminy;

> dożywianie dzieci w klubie socjoterapeutycznym,
> finansowanie własnych oraz zakupionych programów profilaktycznych, które realizowane są 

przez szkoły z terenu tut. gminy;
> finansowanie wycieczek szkolnych z programem profilaktycznym, które organizowane są 

celem uwieńczenia programów realizowanych przez szkoły z terenu tut. gminy;
> organizowanie i finansowanie wypoczynku letniego lub zimowego z programem 

profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych bądź zagrożonych problemem uzależnień;
> finansowanie akcji świątecznych poprzez organizowanie paczek ze słodyczami;
> współpraca z GOPS, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, Posterunkiem Policji oraz Punktem Profilaktyki;
> pouczenie o zaprzestanie działalności w myśl art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
> przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
> zobowiązanie osoby nadużywającej alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia 

odwykowego;
> przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym oraz z badaniem przez 

biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,

Ul/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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 poprzez:

> prowadzenie programów edukacyjnych dotyczących różnego rodzaju uzależnień wspieranie 
głównych czynników chroniących jak kształtowanie silnej więzi rodzinnej, rozwijanie 
zainteresowań rozwijanie i respektowanie norm i wartości;

> profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna skierowana bezpośrednio i pośrednio 
do dzieci i młodzieży na terenie gminy

> diagnoza środowiska lokalnego z zastosowaniem narzędzi i procedur badawczych.
> zaangażowanie do współpracy psychologów szkolnych.
> podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców,
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> wdrażanie programów profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży upijającej się,
> wspieranie programów profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież 

/kluby dyskusyjne, gazetki, scenki teatralne itp./ realizowanych zgodnie z Rozporządzeniem 
MENiS z 2002 r. /Dz.U. Nr. 10, poz. 96/,

> organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży, zajęć sportowych itp.
> podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych 

oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności
do napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku 
życia,
> rozpowszechnianie literatury fachowej na temat uzależnień;
> prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów 

alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy /broszury, ulotki itp./,
> udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy w instytucjach /GOPS, Policja, Punkt 

Konsultacyjny, Kluby Środowiskowe, Szkoły itp./
> szkolenie członków Komisji.
> prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych z promowaniem trzeźwości kierowców,
> stałą współpracę z organami Policji w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców 

pod względem trzeźwości kierowców.

IV/ Wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń spełniających kryteria merytoryczne i 
finansowe oraz zapewniających tym samym profesjonalny poziom realizacji programu i 
mających w statucie zapis dotyczący działalności na rzecz rozwiązywania problemów 
alkoholowych poprzez:

> organizowanie i prowadzenie klubu socjoterapeutycznego na terenie tut. gminy zgodnie z 
założeniami.

> organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych dot. uzależnień w szkołach.

V/ Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

> prowadzenie kontroli przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi:
- prowadzenie działalności interwencyjnej z nielegalna reklamą napojów alkoholowych,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i spożywanie napojów 
alkoholowych poprzez wystawianie postanowień GKRPA.

> współpraca z policją w celu wniesienia aktu oskarżenia do Sądu poprzedzającego 
postępowaniem dowodowym /art.741 K.p.k./,
- w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub osobom nietrzeźwym oraz 
w przypadku złamania promocji i reklamy napojów alkoholowych Gmina może podejmować 
interwencje i kierować bezpośrednio sprawę do sądu. Postępowanie z tego zakresu jest 
prowadzone na podstawie przepisów o postępowaniu karnym. W powyższej sprawie Gmina 
występuje jako oskarżyciel publiczny.

> kontrola w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych,
- organ wydający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może zlecić 
przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi. Kontrolę 
powinien przeprowadzić, co najmniej trzyosobowy zespół w składzie: członek GKRPA, 
policjant, pracownik Urzędu Gminy na podstawie pisemnych upoważnień wydanych przez 
Wójta Gminy.

Zamierzone efekty programu - Ograniczenie dostępności alkoholu

> zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
> zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
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> współpraca organizacji w celu propagowania pozytywnych wzorców zachowań i zapobieganie 
bierności społecznej,

> przestrzeganie wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy zasady usytuowania na terenie gminy 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

>  sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie w placówkach, które otrzymały zezwolenie,
> kontrola placówek przez upoważnionego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych / policja/,
> podejmowanie interwencji w stosunku do osób naruszających zakazy spożywania alkoholu,
>  walka z uzależnieniami i wpływem na demoralizację społeczną,
> rozpropagowanie form pomocy / porady psychologiczne, prawne itp./,
>  praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami,

Spodziewane efekty realizacji zadań

Zakłada się, że realizacja programu doprowadzi do:
> lepszego zrozumienia środowiska lokalnego i dynamiki zjawiska uzależnienia,
> zapobiegania i reagowania na wszelkie formy uzależnień,
> stworzenia systemu pomocy i zapobiegania wszelkiej formie uzależnień,
> współpraca różnych systemów wsparcia /psychologicznego, socjalnego i prawnego/ 

i instytucji pomocowych.
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RadyGi
Załącznik Nr 2 do uchwały 

użym' uminy 
Nr .. .XXVM. . . . . . - . . . ,  .
z dnia .. ijŻS. . $(? |

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Brudzeniu Dużym na rok 2018.

Zadania Komisji.

Komisja inicjuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które 
w szczególności obejmują;

> zwiększenie 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,

> prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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,

> wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych,

> podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu reklamy 
i promocji napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

> wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej.

Komisja opiniuje;

1/ projekty uchwał dotyczące;

> liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem ich 
sprzedaży,

> zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
> Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok,
> Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok.

Organizacja pracy komisji

> Całokształtem prac komisji kieruje jej przewodniczący.
> Do kompetencji przewodniczącego należy:
- reprezentowanie komisji na zewnątrz,
- w razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni sekretarz,

> Sekretarz:
- nadzoruje sprawy organizacyjne komisji, a w szczególności czynności mające na celu 
wykonanie powierzonych mu przez komisję zadań,
- obsługę wydatków,
- informacyjną,
- kontaktów z instytucjami,
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- przyjmowanie petentów
- realizuje postanowienia komisji, w tym prowadzenia bieżącej korespondencji z podmiotami 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- kierowanie wniosków do sądu

Członkowie komisji uprawnieni są do:

> prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych,

> przyjmowania petentów,
> występowanie przeciwko podmiotom prowadzącym reklamę napojów alkoholowych, sprzedaż 

i podawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym do sądu oraz innych 
zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości,

> członkowie komisji zobowiązani są uczestniczyć w jej posiedzeniach. W przypadku 
trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu komisji w ciągu roku, 
przewodniczący lub sekretarz może wystąpić z wnioskiem o odwołanie członka komisji.

Komisja pracuje na:

> posiedzeniach plenarnych podejmując zagadnienia dotyczące: 
motywowania do leczenia odwykowego, 
realizacji programów profilaktycznych w szkołach, 
przeciwdziałanie narkomanii,
kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz przestrzegania 
porządku publicznego, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- posiedzenia plenarne planują członkowie Komisji w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w 
miesiącu,
- komisja rozpatruje sprawy powyższych podzespołów na posiedzeniu w obecności, co najmniej 
3 członków komisji,
- sprawy związane z leczeniem odwykowym komisja rozpatruje w składzie, co najmniej 3-osobowym,
- posiedzeniom plenarnym komisji przewodzi przewodniczący komisji lub wyznaczony członek komisji - 
sekretarz, jeżeli przewodniczący powierzy mu prowadzenie,
- rozstrzygnięcia w sprawach zostają odnotowane w protokole z posiedzenia,
- podejmowanie uchwał, wniosków i postanowień następuje zwykłą większością głosów w obecności, co 
najmniej 3 osób w składzie komisji,
- na posiedzenia Komisji można zapraszać osoby niebędące jej członkami w charakterze konsultantów bez 
prawa głosowania,

Zasady wynagradzania członków Komisji.

1/ Wynagrodzenie przysługuje członkom Komisji za uczestnictwo i pracę w posiedzeniach Komisji w 
wysokości 25 % minimalnego, aktualnego wynagrodzenia za pracę, bez względu na ilość spotkań w 
miesiącu. Sekretarz Komisji z racji obsługi komisji za wykonaną pracę otrzymuje wynagrodzenie w 
wysokości 40% minimalnego, aktualnego wynagrodzenia za pracę, bez względu na ilość spotkań w 
miesiącu.
2/ Potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu jest podpisana lista obecności, będąca podstawą do 
dokonania wypłaty wynagrodzenia.
3/Posiedzenie Komisji będzie odbywać się przynajmniej raz w miesiącu lub częściej w zależności od 
potrzeb.
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Budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym w 
ramach przeciwdziałania alkoholizmowi na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan
S5J Ocfflron a zdrowia i no.ooó,od,-

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 107.000,-
2360 Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 

221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego 
Klub socjoterapeutyczny w Sikorzu

20.000,-

4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 652,-

4120 Składka na Fundusz Pracy 33,-

4170 Wynagrodzenie bezosobowe członków Komisji, 
psychologa, opieki na kolonie

36.600,-

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.915,-

4220 Zakup art spożywczych 2.000,-
4300 Zakup usług pozostałych 22.000,-

4430 Różne opłaty i składki 800,-

Budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym w
ramach zwalczania narkomanii na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan
851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii 3.000,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,-

4300 Zakup usług pozostałych 2.400,-


