
                                                Załącznik Nr 2 

                                               Do uchwały  Nr XXXI/287/2013  Rady Gminy  
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Harmonogram zadaniowy planowanych kosztów na 2014 r. w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Nazwa zadania Planowany 

Koszt realizacji 

zadania 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Planowany 

Koszt realizacji 

zadania 

przeciwdziałania 

narkomani 

Termin 

realizacji 

1 Zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych w tym:  

1) Współpraca z Ośrodkiem 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień 

w Mielcu na podstawie zawartej 

umowy. W ramach umowy: 

dyżury w punkcie 

konsultacyjnym, realizacja 

programów profilaktycznych, 

zajęcia  dla osób uzależnionych 

2) Dojazd na zajęcia  dla osób 

uzależnionych. 

3) Kierowanie osób uzależnionych 

po przeprowadzeniu rozmów 

motywujących na badania do 

biegłych oraz występowanie z 

wnioskami do sądu o 

zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu 

odwykowemu 

4) Programy terapeutyczne 

6 000,00  Cały rok 

2 Udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej, 

psychologicznej i prawnej,                               

a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie. W tym: 

1) Finansowanie szkoleń, kursów, 

zakup materiałów 

informacyjnych. 

2) Udzielanie pomocy prawnej 

psychospołecznej                           

i psychologicznej osobom 

uzależnionym i ich rodzinom. 

3) Finansowanie programów i zajęć 

socjoterapeutycznych dla dzieci  

i młodzieży. 

 1 000,00  Cały rok 



3 Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w tym prowadzenie zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych. W tym: 

1) Programy profilaktyczne, 

promocji zdrowia, 

2) Zajęcia obejmujące alternatywne 

formy spędzania wolnego czasu, 

w tym sportowe.  

3) Wspieranie realizacji programów 

środowiskowych skierowanych 

do dzieci i młodzieży m.in. 

zabaw profilaktycznych, 

wycieczek, festynów, turniejów, 

rozgrywek sportowych. 

4) Organizowanie różnych form 

wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży (półkolonie, feryjne 

wyjazdy, obozy profilaktyczne) 

5) Zakup sprzętu,  materiałów i 

pomocy celem realizacji 

programów, 

6) Wydawanie oraz dystrybucja 

materiałów informacyjnych 

7) Zakup literatury fachowej i 

profilaktycznej 

8) Szkolenia właścicieli punktów 

sprzedaży napojów 

alkoholowych i sprzedawców, 

9) Szkolenia członków komisji, 

10) Zakup materiałów informacyjno-

edukacyjnych, zakup materiałów 

do wyposażenia świetlic, 

czytelni bibliotecznych, celem 

prowadzenia zajęć, zakup 

niezbędnego sprzętu sportowego. 

48 000,00 2 000,00 Cały rok 

4 Wspomaganie działalności instytucji, 

stowarzyszeń oraz osób fizycznych 

służącej 

rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych, narkotykowych oraz 

przemocy w rodzinie.  

W tym programy socjoterapeutyczne. 

3 000,00 1000,00 Cały rok 



5 Inne działania związane z realizacja 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W tym: 

1) Koszty wynagrodzenia członków 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, kontrole punków 

sprzedaży alkoholu, rozmowy z 

osobami uzależnionymi celem 

podjęcia leczenia, zakup 

materiałów biurowych 

2) Zakup wyposażenia, materiałów 

biurowych na potrzeby Gminnej 

Komisji 

 

10 000,00  Cały rok 

 RAZEM 68 000,00 3 000,00  

 

 


