
         Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania  

Problemów Alkoholowych na 2019r.  

 

WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH, DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ  85154 

Lp  Cele Programu  Zadania  Kwota (zł)  
1 Działalność Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz zwiększanie 

kompetencji osób związanych  

z działalnością na rzecz profilaktyki, 

przeciwdziałania uzależnieniom  

i przemocy w rodzinie 

1. Szkolenia dla członków GKRPA, służb instytucji, o których mowa  

w Programie, coaching dla  osób zaangażowanych w pomoc osobom 

potrzebującym (dla pracowników socjalnych). 

2. Opłaty sądowe.  

3. Opłata za sporządzenie opinii przez biegłych sądowych. 

4. Wynagrodzenia dla członków GKRPA. 

5. Inne bieżące działania wynikające z  Programu  

 

 

20 000,00 

2 Zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu  

i współuzależnionych oraz udzielanie 

rodzinom, w których występują 

problemy alkoholowe pomocy 

psychologicznej, prawnej  

a w szczególności ochrona przed 

przemocą w rodzinie. 

 

1. Wynagrodzenie za prowadzenie poradnictwa (prawnik, psycholog, 

specjalista ds. uzależnień)  

2. Wynagrodzenie psychologa w placówkach oświatowych. 

3. Dofinansowanie realizacji zadań wynikających  

z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

4. Doposażenie pomieszczenia, w którym odbywają się dyżury specjalistów. 

5. Finansowanie kosztów utrzymania w/w pomieszczenia (energia 

elektryczna, telefon,  ogrzewanie, środki czystości, materiały biurowe  

i inne)  

6. Inne bieżące działania wynikające z Programu  

 

 

80 000,00 

3 Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

1. Szkolenia i podnoszenie kompetencji nauczycieli  

i realizatorów programów rekomendowanych. 

2. Wdrażanie i prowadzenie w szkołach  programów profilaktycznych 

185 000,00 



alkoholowych a w szczególności dla 

dzieci i młodzieży  

a także organizowanie i prowadzenie 

zajęć pozaszkolnych.. 

 

rekomendowanych  

3. Olimpiady, turnieje, konkursy z nagrodami dot. profilaktyki uzależnień, 

zdrowego trybu życia. 

4. Działalność profilaktyczna w szkołach.  

5. Organizowanie, finansowanie i dofinansowanie kolonii/półkolonii 

profilaktycznych dla dzieci mieszkających na terenie gminy Rewal.  

6. Prowadzenie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży mieszkającej na 

terenie gminy Rewal. 

7. Działania edukacyjne, szkolenia dla sprzedawców i właścicieli sklepów 

prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 

8. Zakup opracowań, książek, czasopism, publikacji, materiałów 

multimedialnych związanych z profilaktyką uzależnień. 

9. Zakup alkogogli. 

10. Inne bieżące działania wynikające z Programu.  

 

4 Wspomaganie działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

organizowanie pozaszkolnych zajęć 

sportowych oraz wspieranie jednostek 

pomocniczych w działalności służącej 

rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych 

 

1. Wspieranie organizacji pozarządowych, które realizują zgodnie ze swoim 

statutem szczegółowe zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych.  

2. Dofinansowanie zakupu nagród, artykułów biurowych, spożywczych i 

materiałów informacyjno-edukacyjnych, niezbędnych do realizacji 

szkoleń, zajęć, konkursów, zawodów sportowych i innych imprez o 

tematyce ściśle powiązanej z problemem uzależnień, profilaktyki oraz 

promocji zdrowego stylu życia. 

3. Prowadzenie zajęć i imprez sportowych  

i masowych. 

4. Wspieranie organizacji imprez integracyjno kulturalnych oraz 

rekreacyjnych. 

5. Wspieranie organizacja i finansowanie lokalnych imprez bezalkoholowych 

dla mieszkańców gminy Rewal   

6. Aktywizacja społeczności lokalnej, wzmocnienie więzi 

międzypokoleniowej, kształtowanie pozytywnych postaw dzieci  

i młodzieży. 

7. Wspieranie organizacja i finansowanie lokalnych imprez 

bezalkoholowych dla mieszkańców gminy Rewal.  

659 000,00 



8. Inne bieżące działania wynikające z Programu.  

 

 

5 Podejmowanie interwencji w związku z 

naruszeniem przepisów dotyczących 

reklamy napojów alkoholowych i zasad 

ich sprzedaży (art. 131 i 15 ustawy) oraz 

występowania przed sądem  

w charakterze oskarżyciela publicznego 

1. Wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli 

2. Inne bieżące działania wynikające z Programu  

 

1 000,00 

Razem 945 000,00 

 

 

  


