
Uchwała Nr XXXVI/274/2021 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2022 rok  

 

Na podstawie art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowani  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) Rada Miejska  

w Mordach uchwala, co następuje: 

 

§1 

Przyjmuje się Miejsko – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

/-/ Katarzyna Kotowska  
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Załącznik do uchwały  

Nr XXXVI/274/2021 

 Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

MIEJSKO - GMINNY PROGRAM 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

MIASTA I GMINY MORDY 

 NA 2022 ROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mordy, grudzień 2021 
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I.  WSTĘP 

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi samorząd gminy jest zobowiązany do prowadzenia działań związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. W szczególności zadania te obejmują: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu, 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 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, 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego, 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprze organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

Działania te prowadzone są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu 

Problemów Alkoholowych. 

Podstawą opracowania i realizacji Gminnego Programu są następujące akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119). 

2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1956). 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1249). 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249). 

5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze 

zm.). 
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 Przy konstruowaniu programu uwzględniono dotychczasowe doświadczenia  

z realizacji działań z obszaru profilaktyki i uzależnień. Cele i działania Programu są zgodne  

z Krajowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawartych  

w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 - 2025 oraz Wojewódzkim Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021 - 2025. 

II. CELE MIEJSKO - GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 Cele i zadania programu są zgodne z kierunkami działania określonymi w ustawie  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dostosowane do potrzeb 

lokalnych. 

Cele główne:  

1) ograniczenie negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu, w tym 

szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, 

2) ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania 

napojów alkoholowych, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości 

mieszkańców Miasta i Gminy Mordy oraz prowadzenie skoordynowanych działań 

profilaktycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych. 

Cele szczegółowe: 

1. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej. 

2. Wspomaganie działań skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży, 

promowanie trzeźwości, abstynencji oraz zdrowego stylu życia. 

3. Ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież, poprzez realizację działań 

profilaktycznych. 

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

w tym organizowanie profilaktycznych, edukacyjno - rozwojowych  zajęć 

pozalekcyjnych. 

5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, 

spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie, członków ich rodzin, osób  

z problemami wynikającymi z używania alkoholu oraz dotkniętych przemocą  

w rodzinie. 

6. Nadzór nad placówkami handlującymi napojami alkoholowymi, w zakresie 

przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

 

 



4 
 

III. ZADANIA  MIEJSKO - GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Zadanie I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin: 

Cel: Zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu odpowiedniej oferty terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej. 

Sposób realizacji: 

1) organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych, poprzez prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla 

osób uzależnionych oraz ich rodzin, 

2) umożliwienie dostępu do skorzystania z indywidualnych konsultacji świadczonych przez 

takich specjalistów jak: psycholog, psychoterapeuta do spraw uzależnień, 

3) przyjmowanie i rozpatrywanie przez Miejsko - Gminną Komisję ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych zawiadomień wobec osób uzależnionych od alkoholu lub osób 

wobec których istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu i ustalenie dalszego 

postępowania w zakresie leczenia, 

4) organizowanie grup wsparcia oraz grup samopomocowych dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych, 

5) motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii  

w placówkach leczenia odwykowego typu ambulatoryjnego i stacjonarnego, 

6) udzielanie wsparcia dla osób po zakończonej terapii odwykowej. 

Zadanie II: Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

 

Cel: Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego, będących skutkiem nadużywania 

alkoholu.  

 

Sposób realizacji:  

 

1) prowadzenie dla mieszkańców Miasta i Gminy Mordy nieodpłatnych porad 

terapeutycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 

2) organizowanie indywidualnych konsultacji z terapeutą ds. uzależnień oraz konsultacji 

psychologicznych dla dzieci, młodzieży i rodziców, 
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3) udzielanie wsparcia psychologicznego i socjoterapeutycznego dzieciom z rodzin, gdzie 

występują problemy alkoholowe, 

 

4) prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych, dla ofiar przemocy 

oraz sprawców przemocy domowej, 

 

5) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu 

przeciwdziałania przemocy skierowanej do dzieci i młodzieży, poprzez zakup bądź 

opracowanie i dystrybucję materiałów edukacyjnych (ulotek, informatorów), 

 

6) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, 

 

7) współpraca z biegłymi sądowymi (psycholog, psychiatra) w celu wydania opinii  

w przedmiocie uzależniania od alkoholu i wskazania zakładu lecznictwa odwykowego, 

 

8) wspieranie prac biegłych sądowych i pokrywanie kosztów wydania opinii przez biegłego 

lekarza psychiatrę i biegłego psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób 

kierowanych przez Miejsko - Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, w celu ustalenia leczenia, 

 

9) kierowanie wniosków do sądu w celu orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz pokrywanie kosztów: 

- sądowych związanych z kierowaniem wniosków o wszczęcie postępowania  

o zobowiązanie do leczenia odwykowego  

- opinii biegłych sądowych tj. psychiatry i psychologa w przedmiocie uzależnień od 

alkoholu. 

Zadanie III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci  

i młodzieży. 

 

Cel: Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z picia alkoholu. 

oraz kompetencji rodziców i osób pracujących z dziećmi, aby mogli w efektywny sposób 

przekazywać wiedzę na temat uzależnień. 

 

Sposób realizacji: 

 

1) wspieranie placówek oświatowych w realizacji szkolnych programów profilaktycznych, 

adresowanych do uczniów, z możliwością zakupu niezbędnych materiałów i artykułów do 

organizacji zajęć i spotkań oraz zakupu warsztatów i spektakli z zakresu profilaktyki 

uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży, 
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2) organizacja i/lub dofinansowanie różnych form wypoczynku wakacyjnego lub feryjnego  

z programem socjoterapeutycznym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu 

Miasta i Gminy Mordy, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, 

 

3) wspieranie organizacji lokalnych imprez (m.in. koncerty, zawody, spotkania, konkursy, 

turnieje itp.) dla mieszkańców Miasta i Gminy (zarówno dla dzieci i młodzież jak i osób 

dorosłych), promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów, alternatywne formy 

spędzania wolnego czasu oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa, 

 

4) edukacja grup zawodowych - organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, 

sprzedawców napojów alkoholowych oraz osób zajmujących się profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

 

5) organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka - prowadzenie 

świetlicy opiekuńczo - wychowawczej.   

 

6) wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży z rodzin  

z problemem alkoholowym w tym, pomoc w nauce, organizowanie zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych oraz pomoc w realizacji zainteresowań, 

 

7) tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci  

i młodzież - dofinansowanie działalności organizacji realizujących zadania związane  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

 

8) finansowanie różnych form artystycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk 

dysfunkcyjnych w tym: spektakli, przedstawień teatralnych, muzycznych, wystaw prac 

plastycznych, warsztatów i konkursów fotograficznych, filmów o tematyce 

profilaktycznej, 

9) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej n/t szkodliwości 

palenia tytoniu i kształtowanie postaw asertywnych wobec tego zjawiska, 

 

10) organizowanie i finansowanie szkoleń dla członków Miejsko - Gminnej Komisji  

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych grup zawodowych z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

 

Zadanie IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 

Cel: Wspieranie i dofinansowanie projektów z zakresu profilaktyki i uzależnień, realizowanych 

przez instytucje oraz organizacje pozarządowe, wyłonione w wyniku konkursów ofert 

rozstrzygniętych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Sposób realizacji: 

1) Udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego oraz finansowego dla stowarzyszeń  

i organizacji pozarządowych, działających na rzecz utrzymania więzi wśród społeczności 

abstynenckiej, 

 

2) wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób 

spędzania wolnego czasu - organizowanie lokalnych imprez, konkursów i zajęć 

promujących zdrowy styl życia bez używek, 

 

3) integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych i ich rodzin, organizowanie 

działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby 

alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwości. 

 

Zadanie V: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  

w artykule 13¹ i artykule 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.  

 

Cel: Ograniczenie i zmiana struktury spożywania napojów alkoholowych. 

 

Sposoby realizacji: 

 

1) Prowadzenie działań kontrolno - interwencyjnych przez członków Miejsko - Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad  

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 

2) prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców i właścicieli sklepów 

oraz lokali, w których prowadzi się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, 

 

3) zwiększenie nadzoru nad punktami prowadzącymi sprzedaż napojów alkoholowych  

w zakresie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, 

 

4) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów 

alkoholowych - zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej,  

o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

 

5) kształtowanie właściwych postaw reagowania w sytuacji sprzedaży alkoholu osobom 

nietrzeźwym, nieletnim bądź pod zastaw lub na kredyt poprzez m. in. organizację szkoleń 

dla sprzedawców i przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na terenie Miasta 

 i Gminy. 

 

IV.   MONITORING I EWALUACJA 
1. Realizację Programu powierza się Komisji ds. Rozwiązywania Problemów      

Alkoholowych w Mieście i Gminie Mordy. 

2. Monitoring Programu prowadzony będzie na podstawie: 
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1) wymiany informacji między instytucjami, organizacjami i wszelkimi podmiotami 

odpowiedzialnymi i realizującymi politykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na 

terenie Miasta i Gminy, 

2) analizy danych na temat problemu alkoholowego w gminie, ankiet i sprawozdań z realizacji 

zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

V. MIEJSKO - GMINNA KOMISJA ds. ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY MORDY 

 

1. Miejsko - Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest powołana na 

podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. 

 

2. W skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.   

 

3. Zadania Miejsko - Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:   

 

1) Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy, związanych                                

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy domowej.  

 

2) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego.  

 

3) Przeprowadzanie rozmów motywacyjno - interwencyjnych z osobami mającymi problem 

alkoholowy i ich bliskimi.  

 

4) Kierowanie osób nadużywających alkohol, na specjalistyczne badania wykonywane przez 

biegłych w przedmiocie uzależniana.  

 

5) Współdziałanie z organami samorządu i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie.  

 

6) Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 

podawanie napojów alkoholowych, na podstawie upoważnienia wystawionego przez 

burmistrza, o którym mowa w art. 18 ust. 1 i 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

7) Dokonywanie oględzin punktów sprzedaży napojów alkoholowych, celem wydania opinii 

poprzedzających podjęcie decyzji o wydaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  
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8) Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych  

z uchwałami Rady Miejskiej w Mordach, poprzedzających wydawanie zezwoleń na sprzedaż  

i podawanie napojów alkoholowych. 

 

 9) Współpraca z właściwymi komórkami Policji w celu diagnozowania oraz zapobiegania 

zjawiskom patologii i przemocy w rodzinie.   

 

 

VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW MIEJSKO – GMINNEJ 

KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

1. Członkowie Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

otrzymują ekwiwalent wyłącznie za udział w posiedzeniu Komisji. W przypadku, gdy  

w jednym dniu odbywają się dwa posiedzenia przysługuje jeden ekwiwalent. 

 

Kwotę ekwiwalentu należnego w 2022 roku ustala się w następujących wysokościach: 

1) 200 zł – dla Przewodniczącego Komisji, 

2) 100 zł – dla członków Komisji. 

 

2. Ekwiwalent o którym mowa w pkt 1 wypłacany jest miesięcznie, zgodnie  

z wykazem obecności na posiedzeniach Komisji w danym miesiącu. 

 

3. Członkom Komisji przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów  

z tytułu pełnienia obowiązków członka komisji na zasadach obowiązujących pracowników 

samorządowych z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, z wyłączeniem udziału  

w szkoleniach. 

 

4. Zabezpieczeniem realizacji zadań Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zamieszczony dalej plan finansowy. 

 

VII. ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA MIEJSKO - GMINNEGO 

PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

 

1. Środki finansowe niezbędne do realizacji Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok pochodzą  

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu 

lub poza miejscem sprzedaży. 

 

2. Środki finansowe pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych niewykorzystane w bieżącym roku budżetowym nie wygasają z upływem tego 

roku i zostaną przeznaczone w następnym roku budżetowym na realizację „Miejsko - 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" Miasta  

i Gminy Mordy.  
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VIII. OKREŚLENIE ZASOBÓW W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY 

MORDY 

 

Na terenie Miasta i Gminy Mordy rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmują się: 

1) Miejsko - Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2) Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym. 

3) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z: - Komisariatem 

Policji, - Placówkami kulturalnymi i oświatowymi  (Miejsko – Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Mordach), - Zakładami Opieki Zdrowotnej. 

 

IX. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIEJSKO – 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2022 ROK 

 

REALIZACJA     ZADANIA TERMIN 

REALIZACJI 

KWOTA (zł ) 

I. Prowadzenie sali do zajęć terapeutycznych dla 

osób uzależnionych i ich rodzin: 

1. Zakup materiałów  dydaktycznych i wyposażenia 

oraz środków czystości na potrzeby sali do zajęć 

terapeutycznych dla osób uzależnionych. 

2. Wynajem sali do zajęć terapeutycznych. 

 

 

 

ROK 2022 

9 490,92 

 

1 690,92 

 

 

7 800,00 

II. Udzielenie rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej: 

1. Wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych oraz ich rodzin - prowadzenie 

punktu informacyjno - konsultacyjnego (umowa 

zlecenie). 

 

2. Wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych 

oraz ich rodzin – (umowa zlecenie). 

 

 

 

 

 

ROK 2022 

28 800,00 

 

10 800,00 

 

 

18 000,00 

III. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie 

organizacji obozów, kolonii z realizacja 

programów profilaktycznych dla dzieci  

i młodzieży.   

 

ROK 2022 
11 000,00 

 



11 
 

IV.   Prowadzenie zajęć wakacyjnych  

o charakterze profilaktycznym dla dzieci  

i młodzieży. 

 

ROK 2022 1 000,00 

 
 

V. Ekwiwalent za pracę członków komisji. 

1. Składka na ZUS. 

2. Składka na Fundusz Pracy. 

 

 

ROK 2022 

 

6 000,00 

 

                200,00 

                  40,00 

VI. Szkolenie członków komisji. ROK 2022 3 000,00 

VII. Szkolenie dla sprzedawców napojów 

alkoholowych. 

ROK 2022 2 000,00 

VIII. Przymusowe leczenie odwykowe od 

uzależnienia od alkoholu: 

 

1. Różne opłaty i składki (opłata sądowa). 

 

2. Badanie biegłych (umowa zlecenie). 

 

3. Dojazdy świadków. 

 

4. Badania biegłych sądowych. 

 

 

 

 

ROK 2022 

 

1 910,00 

 

 

280,00 

 

800,00 

 

30,00 

 

800,00 

 

IX. Edukacja dotycząca profilaktyki uzależnień 

od alkoholu: 

1. Nagrody za udział w konkursach (plastycznych, 

muzycznych, teatralnych, fotograficznych). 

2. Spektakle, filmy profilaktyczne. 

3. Warsztaty. 

 

 

ROK 2022 

 

2 500,00 

 

             1 000,00 

500,00 

1 000,00 

X. Prowadzenie działalności informacyjno - 

edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych - zakup i dystrybucja 

materiałów edukacyjnych. 

 

ROK 2022 

 

2 000,00 

RAZEM:  67 940,92 
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