
  Załącznik nr 2 
do Uchwały Rady Gminy 

                                                                                                                                                      Nr XXXIV/207/2021 
z dnia 15 grudnia   2021 r. 

 

1. Zestawienie planowanych wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2022 

 

Lp. Określenie celu Planowana kwota 

1. Dotacja celowa dla GOK na realizację programu „Bonsai” 
25 000,00 zł 

2. Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia” 300,00 zł 

3. Kierowanie na badanie przez biegłych i finansowanie 

opinii biegłych sądowych- kierowanie wniosków do sądu 

o zastosowanie obowiązku leczenia (opłaty sądowe) 

4 000,00 zł 

4. Wynagrodzenia dla specjalistów terapii uzależnień oraz 

psychologa udzielających konsultacji w Punkcie 

Konsultacyjno-Informacyjnym  

                               10 000,00 zł 

5. Wynagrodzenie koordynatora Gminnego Programu 6 000,00 zł 

6. Wynagrodzenia dla członków GKRPA (posiedzenia 

komisji P/A, rozmowy interwencyjno- motywacyjne ZIM, 

kontrola placówek handlowych, opiniowanie wniosków 

pod względem wydawania zezwoleń na sprzedaż  

i podawanie napojów alkoholowych) 

25 000,00 zł 

7. Organizacja obozu socjoterapeutycznego wraz  

z transportem na rzecz dzieci i młodzieży  

z rodzin z problemem uzależnień . 

10 000,00 zł 

8. Finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki  

i przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy dla osób 

zajmujących się realizacją Gminnego Programu, członków 

Komisji P/A, w tym szkoleń dotyczących wydatkowania 

środków P/A, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz opiniowania wniosków itp. 

7 000,00 zł 

9. Organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów 

alkoholowych 
3 000,00 zł 

10. Pokrycie wyjazdów na szkolenia oraz ryczałt dla 

pracowników zajmujących się realizacją Gminnego 

Programu 

1 000,00 zł 

11. Zakup materiałów profilaktycznych, edukacyjnych w tym 

gier rozwijających sferę emocjonalną dzieci i młodzieży, 

filmów i gadżetów profilaktycznych, materiałów do 

przeprowadzenia kampanii społecznych- ulotek plakatów 

itp.(  dla terapeutów, pedagoga i psychologa szkolnego, 

nauczycieli, koordynatora, członków GKRPA) 

6 000,00 zł 

12. Zakup nagród w konkursach z programem profilaktycznym 

organizowanych przez Z.S.P. | 

w Bądkowie 

1 500,00 zł 



13. Zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży 

biorących udział w inicjatywach profilaktycznych  
500,00 zł 

14. Finansowanie programów i inicjatyw profilaktycznych  

w organizowaniu czasu wolnego, w tym zajęć sportowych, 

plastycznych, muzycznych z programem profilaktycznym, 

spektakle o charakterze terapeutycznym, imprez 

plenerowych dla mieszkańców gminy Bądkowo 

38 700,00 zł 

15. Finansowanie programów, warsztatów, spektakli, 

koncertów profilaktycznych na rzecz uczniów ZSP  

w Bądkowie 

27 000,00 zł 

Łącznie: 165 000,00 zł 

 

 

 

2. Zestawienie planowanych wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2022 

 

Lp. Określenie celu Planowana kwota 

1. Finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki  

i przeciwdziałania  narkomanii dla osób zajmujących się 

realizacją Gminnego Programu i członków Komisji P/A  

2 000,00 zł 

2. Zakup materiałów profilaktycznych, edukacyjnych w tym 

gier rozwijających sferę emocjonalną dzieci i młodzieży, 

filmów i gadżetów profilaktycznych, materiałów do 

przeprowadzenia kampanii społecznych- ulotek plakatów 

itp. ( dla: terapeutów, pedagoga i psychologa szkolnego, 

nauczycieli, koordynatora, członków GKRPA) 

1 000,00 zł 

3. Zakup nagród w konkursach z programem 

profilaktycznym organizowanych przez ZSP w Bądkowie 
500,00 zł 

4. Zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży 

biorących udział w inicjatywach profilaktycznych  
500,00 zł 

5. Finansowanie programów i inicjatyw profilaktycznych  

w organizowaniu czasu wolnego, w tym zajęć 

sportowych, plastycznych, muzycznych z programem 

profilaktycznym, spektakle o charakterze terapeutycznym,  

imprez plenerowych dla mieszkańców gminy Bądkowo 

3 000,00 zł 

6. Finansowanie programów, warsztatów, spektakli, 

koncertów profilaktycznych na rzecz uczniów ZSP  

w Bądkowie 

3 000,00 zł 

Łącznie: 10 000,00 zł 

 

 


