
Załącznik do GPPiRPAoPN  
 w Gminie Bobolice na lata 2022-2025 

Źródła finansowania programu w 2022 r. 

Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice w roku 2022 
r. przeznaczono kwotę w wysokości 182.830,00 zł  

 
 
Źródła  finansowania zadań określone w uchwale budżetowej: Dział 851, Rozdział 85154 

przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 179.580,00 zł, Rozdział 85153 zwalczanie 
narkomanii w wysokości 3.250,00 zł.  

Środki finansowe na realizację zadań w danym roku zawarte są w budżecie Gminy 
Bobolice. Ich wysokość corocznie ustala Rada Miejska w Bobolicach na podstawie projektu 
budżetu przedłożonego przez Burmistrza. Zmiany w preliminarzu wydatków stanowiących 
załącznik do Programu nie będą wymagały zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bobolicach 
przyjmującej niniejszy Program. 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu 

L.p. Rodzaj  zadania Partnerzy  
w realizacji 
zadania  

Kwota 
zabezpieczon
a w budżecie                       
(zł) 

1. Opłaty za badania i wydawanie opinii przez biegłych                     
w celu ustalenia stopnia uzależnienia i rodzaju 
proponowanego leczenia oraz pozostałe koszty 
związane  z egzekucją opłat 

GKRPA, MGOPS 1.680,00 

2. Opłata sądowa od wniesionego wniosku GKRPA, MGOPS 400,00 

3. Ochrona i promocja zdrowego stylu życia Organizacje 
pozarządowe 

1.000,00 

4. Program pracy z osobami uzależnionymi od 
alkoholu 

Organizacje 
pozarządowe 

2.000,00 

5.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym   

Organizacje 
pozarządowe 

3.000,00 

2. Udzielenie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy  
psychospołecznej   i  prawnej,  w  a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny MGOPS 20.000,00 

2. Programy przeciwdziałania przemocy, w tym 
prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar 
przemocy domowej 

Organizacje 
pozarządowe 

13.000,00 

3. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców 
przemocy domowej 

MGOPS 5.400,00 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej  w  zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 
narkomanii, oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności  dla  dzieci  
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 
rzecz dożywiana dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-



wychowawczych i socjoterapeutycznych 

1. Wypoczynek letni i zimowy połączony z programem 
profilaktycznym i psychoedukacyjnym dla dzieci  
z rodzin dysfunkcyjnych 

MGOK, MGBP, 
MGOPS, 
Organizacje 
pozarządowe 

5.500,00 

2. Realizacja działań profilaktycznych w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych 

Placówki 
oświatowe, 
MGOPS, GKRPA 

  1.750,00   
 

3. Realizacja kampanii i akcji organizowanych na 
szczeblu krajowym i gminnym 

Placówki 
oświatowe, 
MGOPS, GKRPA, 
UM, Rady Sołeckie 

 1.500,00 
 

4. Dofinansowanie instytucji i organizacji 
prowadzących działalność na rzecz profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych 

MGOK, MGBP, 
Rady Sołeckie,  
MGOPS, UM  

3.000,00 

5. Działania profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i 
młodzieży w Gminie Bobolice 

MGOK, UM 92.700,00 

6. Rekomendowane  programy profilaktyczne MGOK, MGBP, 
MGOPS, GKRPA, 
Placówki 
oświatowe 

2.000,00 

7. Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych GKRPA, MGOPS  100,00 

4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

1. Udostępnienie lokalu w celu realizacji zadań z 
zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 

UM w ramach 
środków 
własnych UM 

2. Szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje, itp. w tym 
koszty udziału i dojazdy  

wszyscy 
wymienieni 
partnerzy 

1.000,00 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 
13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 
publicznego 

1. Kontrole punktów sprzedaży i lokali 
gastronomicznych   w zakresie przestrzegania  
ustawy o wychowaniu   w trzeźwości i prawa 
lokalnego 

GKRPA 200,00 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 
integracji społecznej  

1. Współpraca z CIS Mielno  MGOPS w ramach 
środków 
własnych  

7. Finansowanie wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  

1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z 
pochodnymi 

MGOPS 24.000,00 
 



2. Wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza Bobolic 
ds. Uzależnień wraz z pochodnymi  

UM 3.600,00 

3. Inne wydatki (np. opłaty pocztowe, prowizje 
bankowe, materiały biurowe itp.) 

MGOPS 1.000,00 

 
 Zakres zadań może być zweryfikowany ze względu na wysokość środków finansowych 

 


