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UCHWAŁA Nr XIII/140/11 
RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 25 października 2011 r. 
 
 
 

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Złotów na rok 2012. 

 
 
 
 

         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.        
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.4

1
 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.             

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 
 
 
 
 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Złotów na rok 2012 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 
§ 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi integralną część 

strategii integracji i polityki społecznej. 
 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr  /140/11 

Rady Gminy Złotów 

z dnia 25 października 2011 r. 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

GMINY ZŁOTÓW na rok 2012 

 
opracowany na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 

przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie 
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1. Definicje i skróty 
 

Definicje 

 

Rodzina dysfunkcyjna to rodzina, która poprzez zaburzone relacje, zasady, role czy komunikację nie 

zapewnia swoim członkom możliwości zdrowego i pełnego funkcjonowania. Mianem rodziny 

dysfunkcjonalnej określa się często rodzinę, gdzie jedna lub kilka osób jest uzależnionych (np. od 

alkoholu, leków, narkotyków, pracy, jedzenia, itd.), w której dochodzi do przemocy lub też któryś z jej 

członków nie może realizować swojej roli ze względu na doświadczane zaburzenia psychiczne. Bez 

względu na to, czy zaburzona jest to jedna, czy wiele osób, problem dotyczy całej rodziny, ponieważ 

rodzina funkcjonuje jako całość i jest czymś więcej niż tylko sumą części. Członkowie rodziny 

wzajemnie oddziałują na siebie. 

Profilaktyka selektywna – ukierunkowana na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka. Są to działania 

profilaktyczne adresowane do jednostek lub grup, które ze względu na swoją sytuację społeczną, 

rodzinną,  środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są narażone na większe od przeciętnego 

ryzyko wystąpienia problemów alkoholowych lub/i innych zaburzeń zdrowia psychicznego. 

Przykładem profilaktyki selektywnej są działania edukacyjne, opiekuńcze i rozwojowe podejmowane 

wobec dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. Działania z tego poziomu 

profilaktyki są podejmowane ze względu na sam fakt przynależności do takiej grupy, czyli np. bycie 

dzieckiem osoby uzależnionej od alkoholu, a nie ze względu na występowanie zaburzeń lub 

problemów psychicznych u takich dzieci. Profilaktyka selektywna jest wiec z definicji przede 

wszystkim działaniem uprzedzającym, a nie naprawczym. 

Ryzykowne spożywanie alkoholu 

To picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i w określonym przedziale czasu) nie pociągające 

za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te 

pojawią się, o ile obecny model picia alkoholu nie zostanie zmieniony. Robocza definicja Światowej 

Organizacji Zdrowia określa picie ryzykowne w następujący sposób: picie ryzykowne to regularne 

średnie spożywanie alkoholu w ilości 20–40 g czystego alkoholu dziennie przez kobietę i 40–60 g 

dziennie przez mężczyznę, przy jednoczesnym łącznym spożyciu czystego alkoholu w tygodniu przez 

kobiety zawierającym się w przedziale 140-209 g, a w przypadku mężczyzn – 280–349 g. 
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Szkodliwe picie alkoholu 

Opisywane jest jako wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne; 

ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu. Aby 

rozpoznać szkodliwe używanie alkoholu, opisany wzorzec picia powinien utrzymywać się przez co 

najmniej miesiąc lub występować w sposób powtarzający się w ciągu 12 miesięcy. Robocza definicja 

Światowej Organizacji Zdrowia określa picie szkodliwe w następujący sposób: picie szkodliwe to 

regularne średnie spożywanie alkoholu w ilości ponad 40 g czystego alkoholu dziennie przez kobietę i 

ponad 60 g dziennie przez mężczyznę, przy jednoczesnym łącznym spożyciu 210 g lub więcej w 

tygodniu przez kobiety i 350g i więcej w tygodniu przez mężczyzn. Jako picie szkodliwe określane 

jest też spożywanie każdej ilości alkoholu przez: kobiety w ciąży, matki karmiące, chorych 

przewlekle, osoby przyjmujące leki, osoby starsze. 

Leczenie uzależnienia 

To działania służące redukcji objawów i przyczyn zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania 

wynikających z używania  alkoholu. Przykładami działań leczniczych w tym zakresie są: programy 

psychoterapii uzależnienia od alkoholu, farmakologiczne 

wspieranie psychoterapii, leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych. 

Uzależnienie 

Zespół uzależnienia od alkoholu to kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i 

poznawczych, wśród których picie alkoholu dominuje nad innymi zachowaniami, które miały 

poprzednio dla pacjenta większą wartość. Głównym objawem zespołu uzależnienia jest pragnienie 

alkoholu (często silne, czasami przemożne). Na ostateczne rozpoznanie uzależnienia pozwala 

identyfikacja trzech lub więcej następujących cech lub objawów występujących łącznie przez pewien 

czas w ciągu ostatniego roku (picia): 

1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”). 

2. Upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem, (trudności w unikaniu 

rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia do wcześniej założonego poziomu, nieskuteczność 

wysiłków zmierzających do zmniejszenia lub kontrolowania picia). 

3. Fizjologiczne objawy stanu odstawienia pojawiającego się, gdy picie alkoholu jest ograniczane lub 

przerywane (drżenie mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, 

rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, niepokój, 

drażliwość, lęki, padaczka poalkoholowa, omamy wzrokowe lub słuchowe, majaczenie drżenne) albo 

używanie alkoholu lub pokrewnie działającej substancji (np. leków) w celu złagodzenia ww. objawów, 

uwolnienia się od nich lub uniknięcia ich. 

4. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka alkoholu nie przynosi 

oczekiwanego efektu) potrzeba spożycia większych dawek dla wywołania oczekiwanego efektu. 

5. Z powodu picia alkoholu - narastające zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub 

zainteresowań, zwiększona ilość czasu przeznaczona na zdobywanie alkoholu lub jego picie, bądź 

uwolnienia się od następstw jego działania. 

6. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia 

(picie alkoholu, mimo że charakter i rozmiary szkód są osobie pijącej znane lub można oczekiwać, że 

są znane). 

 

Użyte skróty 

 

GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie 

2. Wprowadzenie 
Problemy zaburzonej relacji, zasad, roli czy komunikacji między członkami poszczególnych rodzin 

mają negatywny wpływ nie tylko na ich samych, lecz na całą lokalną społeczność. Rodzina 

dysfunkcyjna poważnie odbiega od przyjętych norm. Warto pokonać trudności i udzielić takiej 

rodzinie pomocy, aby dysfunkcja nie stała się patologią tj. alkoholizm, narkomania czy przemoc.  

Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do rozwoju nieprawidłowych zachowań w rodzinie. 

Pojawiają się problemy - niewydolność wychowawcza, zanikanie emocjonalne więzi pomiędzy 

członkami rodziny czy nasilenie się konfliktów. W takich przypadkach często pojawiają się problemy 
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wychowawcze w szkole, dzieci schodzą na złą drogę. Istnieją również ogromne problemy społeczne 

wynikające z alkoholizmu lub narkomanii, które mogą wynikać po części z powodu poważnych 

patologicznych zmian wywołanych w mózgu przez długotrwałe nadużywanie alkoholu i narkotyków  

lub wynikać z częstego upojenia alkoholem lub środkami narkotycznymi. Te zjawiska patologii 

społecznej związane są ściśle z postawą i zachowaniem ludzi, którzy naruszają podstawowe normy 

etyczne oraz wyrządzają mniej lub bardziej wymierne szkody społeczne. Patologia oznacza stan 

zakłócenia równowagi społecznej, czego przejawem jest osłabienie więzi społecznych, zachwianie 

systemu wartości oraz nieskuteczność kontroli społecznej. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych, a 

zarazem posiadającą społeczne przyzwolenie patologią jest alkoholizm. Znaczna część społeczeństwa 

akceptuje tą patologię, natomiast abstynencja jest uważana za coś nienaturalnego. Nadużywanie 

alkoholu jest bez wątpienia przyczyną dezorganizacji i rozbicia wielu rodzin. Pijaństwo powoduje 

kolosalne straty w gospodarce-drastyczne obniżenie jakości i wydajności pracy, absencja i wypadki 

przy pracy to właśnie skutki tego zjawiska. Jest ono także przyczyną innych nie mniej groźnych 

zachowań patologicznych, takich jak przestępczość, bandytyzm, wandalizm. Podobne zagrożenie 

niesie stan uzależnienia psychicznego od okresowego lub ciągłego używania środków narkotycznych. 

Polska jest szczególnie zagrożona szybkim rozwojem handlu narkotykami ze względu na gwałtowne 

przemiany społeczne, frustracje i bezrobocie. Sytuacja zagrożenia dotyczy nie tylko społeczności w 

miastach, ale również na wsiach. Narażone są zwłaszcza osoby młode w wieku 16-18 lat.  Narasta 

problem łączenia nadużywania alkoholu i narkotyków. Generalnie – narkomania i alkoholizm dotknąć 

mogą w dużej mierze grupy ludzi wykluczonych,  czyli tą część społeczeństwa, która nie może 

dostosować się do zmieniających się warunków i nie  nadąża za grupami znajdującymi swoje miejsce 

w erze rozwoju techniki i informacji.  Ze zjawiskami alkoholizmu i narkomanii często związane jest 

zwiększone ryzyko stosowania przemocy wobec dzieci, przemocy w rodzinie. Będąc nietrzeźwym w 

godzinach pracy można narazić się na utratę zatrudnienia, co może doprowadzić do problemów 

finansowych, w tym utratę mieszkania. Alkohol w niewłaściwym czasie może prowadzić do skutków 

prawnych, takich jak kary za jazdę pod wpływem alkoholu lub sankcje cywilne dla niedozwolonych 

zachowań. Upośledzenie umysłowe w stanie nietrzeźwym może w znaczący sposób wpłynąć na 

otaczającą alkoholika rodzinę i przyjaciół, może prowadzić do konfliktu małżeńskiego i rozwodu 

Może przyczynić się również do trwałej szkody w rozwoju emocjonalnym dzieci alkoholika, nawet 

już po osiągnięciu dorosłości. Działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i 

przeciwdziałaniu narkomanii oraz przemocy w rodzinie, jak również rozwiązywanie problemów 

rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych patologią powinny być zatem przedmiotem szczególnej troski 

ze strony gminy Złotów i GKRPA 

3. Założenia systemowe  
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany jest corocznie 

przez Radę Gminy Złotów.  Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracją społeczną należą do zadań własnych gminy Złotów. 

Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2012, stanowiącego część Gminnej Strategii Integracji i Polityki 

Społecznej na lata 2009-2015. Program jest realizowany przez GKRPA i tworzy bazę do realizacji 

polityki wobec alkoholu i narkotyków i przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom ich używania. 

Dokumentami krajowymi, z których realizacją koresponduje realizacja Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, są: 

 Narodowy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na lata 

2011-2015 

 Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015  

 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, 

 Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005. 

Preliminarz wydatków na rok 2012 stanowi załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powstał w oparciu o: 
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 Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze. zm.).  

 Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r. Nr 179, 

poz. 1485 ze zm.) 

 Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r. 

Nr 180, poz. 1493 ze zm.) 

 Uchwałę Nr XXXVII/328/09 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2009-2015 

4. Finansowanie Programu 
Finansowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2012 odbywa się w ramach środków pozyskanych przez gminę Złotów z 

pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych Wydatk i 

na realizację Programu szacowane są na poziomie porównywalnym z wydatkami na realizację 

dotychczas funkcjonującego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2011.  

5. System wdrażania Programu 
Jednostką koordynującą realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2012 jest GKRPA. 

6. Problemy i cele strategiczne 
 

PROBLEM CEL STRATEGICZNY CEL CZĄSTKOWY DZIAŁANIA 

I 

PICIE ALKOHOLU I 

ZAŻYWANIE 

NARKOTYKÓW 

ORAZ SZKODY 

ZDROWOTNE Z TEGO 

WYNIKAJĄCE  

ograniczenie picia 

alkoholu i 
zażywania 

narkotyków oraz 

szkód zdrowotnych 

z tego wynikających  

ograniczenie picia alkoholu i szkód 

zdrowotnych wynikających z 
picia szkodliwego i uzależnienia 
od alkoholu, w tym zmniejszenie 

odsetka osób spożywających 
alkohol ryzykownie i szkodliwie 

Prowadzenie profilaktyki selektywnej, 
szczególnie wobec dzieci i młodzieży, z 

problemem alkoholowym, w związku z 
ryzykiem szkód wynikających z  
różnych wzorów spożywania alkoholu 

 

Ograniczenie zażywania 

narkotyków i szkód zdrowotnych 

wynikających z używania i 

uzależnienia od narkotyków  

Prowadzenie edukacji publicznej, 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 
na temat działania narkotyków na 
organizm i ryzyka szkód wynikających 

z  różnych wzorów spożywania 
narkotyków 

II 

ZABURZENIA ŻYCIA 

RODZINY 

DYSFUNKCYJNEJ 

LUB ZAGROŻONEJ 

PATOLOGIĄ, W TYM 

SZKODY 

ZDROWOTNE I 

ROZWOJOWE DZIECI 

Z TYM ZWIĄZANE 

 

ograniczenie 

zaburzeń życia 

rodzinnego, w tym 
szkód zdrowotnych i 

rozwojowych dzieci 

Poprawa stanu psychofizycznego 
i funkcjonowania społecznego 
członków rodziny z rodziny 

dysfunkcyjnej  lub zagrożonych 
patologią 

Podejmowanie działań o charakterze 

interwencyjnym i pomocowym przez 
GKRPA 

Wspieranie istniejącego punktu 

konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych od alkoholu 

wspieranie Izby Wytrzeźwień 

Utrwalenie postaw abstynenckich 
w środowisku lokalnym, 
szczególnie wśród dzieci i 

młodzieży oraz zwiększenie 
świadomości w zakresie korzyści 
płynących z prowadzenia 

zdrowego stylu życia 

Wspieranie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych w 
zakresie pomocy rodzinom 

dysfunkcyjnym lub zagrożonych 
patologią 

Poprawa stanu psychofizycznego 
i funkcjonowania społecznego 
dzieci z rodziny dysfunkcyjnej 

 lub zagrożonych patologią 

wspieranie istniejących świetlic z 
programem socjoterapeutycznym, 

świetlic z programem 

Dożywianie dzieci  

Zorganizowanie wypoczynku letniego 

dla dzieci 

Zorganizowanie „Gwiazdki „ 

III 

NARUSZENIA 

PRAWA ZWIĄZANE Z 

ALKOHOLEM 

ograniczenie 

przypadków 

naruszeń prawa w 
związku z 

alkoholem 

Ograniczenie przypadków 
nielegalnego wprowadzania do 
obrotu alkoholu  

Kontrole punktów i miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych 

Zmniejszenie skali naruszeń 
prawa w zakresie sprzedaży 
alkoholu bez wymaganego 

zezwolenia oraz wbrew 
jego warunkom i zasadom 

Kontrole przedsiębiorców 
korzystających z zezwoleń na sprzedaż 
detaliczną napojów alkoholowych 
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7.  Preliminarz wydatków na rok 2012 
 

Lp 
OPIS DZIAŁANIA WYDATKI KLASYFIKACJA 

REALIZACJA 

sposób termin 

1 2 3 4 5 
1 Prowadzenie edukacji publicznej, szczególnie 

wśród dzieci i młodzieży, na temat działania 

narkotyków na organizm i ryzyka szkód 

wynikających z  różnych wzorów spożywania 

narkotyków 

1500,00 85153 zwalczanie narkomanii 

WYBÓR 

OFERT 
ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 

(umowa) 

CAŁY ROK 

a Zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia 
profilaktyki 

300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

b Zakup usług związanych z przeprowadzeniem zajęć 
profilaktyczno-edukacyjnych  

1200,00 4300 Zakup usług pozostałych 

2 Prowadzenie profilaktyki selektywnej, 

szczególnie wobec dzieci i młodzieży, z 

problemem alkoholowym, w związku z 

ryzykiem szkód wynikających z  różnych 

wzorów spożywania alkoholu 

3200,00 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

WYBÓR 

OFERT 
ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 

(umowa) 

CAŁY ROK 
a Zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia 

profilaktyki 

 Festyn profilaktyczny „ Unikajmy uzależnień” 
w Rudnej– GP Święta (800,00) 

 Inne (300,00) 

1100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

b Zakup prasy 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

c Zakup usług związanych z przeprowadzeniem zajęć 
profilaktyczno-edukacyjnych  

1200,00 4300 Zakup usług pozostałych 

3 Wspieranie istniejącego punktu 

konsultacyjnego dla osób uzależnionych od 

alkoholu 

4200,00 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

ROZPATRZENIE 

WNIOSKU 

(umowa) 

CAŁY ROK 

a Wynagrodzenie  terapeuty uzależnień (12x350,00) 4200,00 4170 wynagrodzenie umowa  

4 Podejmowanie działań o charakterze 

interwencyjnym i pomocowym przez GKRPA 

15132,00 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

(umowa) CAŁY ROK 

a Wynagrodzenie przewodniczącej GKRPA  wraz z 
pochodnymi (12x400,00) 

4800,00 4170 wynagrodzenie umowa  

4110 wynagrodzenie- skł. ubezp. społ 

4120 wynagrodzenie- FP 

b Wynagrodzenia członków GKRPA za udział w 
posiedzeniach  komisji wraz z pochodnymi (12x 
150,00 x4 os) 

7200,00 4170 wynagrodzenie umowa  

 

c Wynagrodzenia członków GKRPA   za udział w 
posiedzeniach sądu (15x 20,00) 

300,00 4170 wynagrodzenie umowa  

ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 

(umowa) 
CAŁY ROK  Zakup usług związanych ze sporządzaniem opinii 

psychiatryczno- psychologiczno-sądowych (12x 

190) 

2280,00 4300 zakup usług pozostałych 

 Wnioskowanie do sądu o zastosowanie 
przymusowego leczenia 
 opłata skarbowa za wnioski do sądu (12x40,00) 
 opłata skarbowa za postanowienia (12x6,00) 

480,00 

72,00 

4610 koszty post. sądowego   

5 Kontrole punktów i miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych 

Kontrole przedsiębiorców korzystających z 

zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów 

alkoholowych 

600,00 

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 

ZALEŻNIE OD 

POTRZEB 

(umowa) 

CAŁY ROK d Wynagrodzenia członków GKRPA  za 
przeprowadzanie  kontroli w placówkach w zakresie 
przestrzegania obrotu napojami alkoholowymi (2 
członków GKRPA x 5 kontroli x10,00zł) 

100,00 4170 wynagrodzenie umowa  

 

e Zwrot kosztów dojazdu w celu przeprowadzenia 10 
kontroli w placówkach w zakresie przestrzegania 
obrotu napojami alkoholowymi 

500,00  

6 Wspieranie Izby Wytrzeźwień 5500,00 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

(umowa) CAŁY ROK a Realizacja kosztów zgodnie z zawartym 
porozumieniem z gminą Piła -  forma dotacji celowej 
na czynności wobec osób nietrzeźwych 

5500,00  2710 pomoc finansowa dla jst 



 
7 

7 Wspieranie działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie 

pomocy rodzinom dysfunkcyjnym lub 

zagrożonych patologią 

5200,00 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 

ROZPATRZENIE 

WNIOSKÓW 

 
CAŁY ROK 

a zakup materiałów, nagród,  artykułów dla szkół 
gminy Złotów  

SP RADAWNICA 800,00 

PG ŚWIĘTA 750,00 

SP ŚWIĘTA 700,00 

PG RADAWNICA 650,00 

SP KLESZCZYNA 500,00 

SP SŁAWIANOWO 500,00 

SP GÓRZNA 400,00 

SP STAWNICA 250,00 

SP ZALESIE 250,00 
 

4800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

b Zakup usług związanych z przeprowadzeniem imprez 
promujących zdrowy styl życia 
Festyn trzeźwości organizowany przez Klub 
Abstynentów „Ostoja” 

400,00 4300 zakup usług pozostałych 

8 wspieranie istniejących świetlic z programem 

socjoterapeutycznym, świetlic z programem 

18800,00 85401 Świetlice socjoterapeutyczne  

(umowa) IX-XII 2011 

I-VI     2012 
a Wynagrodzenie dla koordynatorów na podstawie 

umowy zlecenia (6os.x 10m-cy x280,00) 

16800,00 4170 wynagrodzenie umowa zlec 

b Zakup artykułów papierniczych (4 świetlice x 10 m-

cy x 50,00) 

2000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

9 Dożywianie dzieci  12000,00 85401 Świetlice socjoterapeutyczne  
 

(umowa) IX-XII 2011 

I-VI     2012 a Zakup artykułów spożywczych do świetlic 
terapeutycznych (4 świetlice x 10 m-cy x 300,00) 

12000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

10 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci  20000,00 85412 obozy i kolonie  
 

WYBÓR 

OFERT 

(umowa) 

dla 
WYTYPOWAN

YCH DZIECI 

VI-VIII 2012 a Zakup usług zorganizowania wypoczynku 20000,00 4300 zakup usług pozostałych 

11 Gwiazdka dla dzieci  3448,00 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi  LISTY 
WYTYPOWAN

YCH DZIECI 
XII 2012 

a Zakup artykułów w celu przygotowania paczek 3448,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

  RAZEM 89580,00     

 


