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Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok 

 
Lp. Zadania 

 
Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący  

I  
Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej osób 

uzależnionych od 

alkoholu 

 

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i członków ich rodzin. 

8 400,00 Pracownik punktu 

2. Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego, dofinansowanie 

poradni leczenia uzależnień. 

  500,00   

 

Policja 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej dla osób i ich rodzin 
uzależnionych i zagrożonych problemem, narkomanii (broszury, 
ulotki, spotkania, pogadanki) 

1 000,00 Ośrodek Zdrowia 
 

4. Prowadzenie działalności informacyjnej dla osób i ich rodzin 
uzależnionych i zagrożonych problemem alkoholizmu, 
(broszury, ulotki, spotkania, pogadanki) 

500,00 Ośrodek Zdrowia 
 

II  
Udzielenie rodzinom, w 

których występują 

problemy alkoholowe 

pomocy 

psychologicznej, 

prawnej w szczególności 

 

1. Finansowanie obozów i kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin 

patologicznych i zagrożonych patologią,  

 

 

1 500,00 

 

GOPS 
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ochrony przez 

przemocą w rodzinie 

 

2. Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych 

od alkoholu: 

a) przeprowadzanie rozmów z tymi osobami,  

b) kierowanie na badania do lekarza biegłego w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholizmu i wskazania sposobu leczenia, oraz 

ponoszenie opłaty za badania, 

c) wnioskowanie do sadu rodzinnego o poddanie obowiązkowi 

leczenia odwykowego, 

d) motywowanie osób uzależnionych do dobrowolnego leczenia 

odwykowego 

1 500,00 

 

Członkowie      
Komisji 

III Prowadzenie 

profilaktyki działalno ści 

informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych, 

przeciwdziałania 

narkomanii i przemocy 

w rodzinie w 

szczególności dla dzieci i 

młodzieży 

 
 

1. Dofinansowanie świetlic szkolnych, klubów  bibliotek oraz 

organizacja zajęć realizujących konkursy, turnieje, pogadanki pod 

hasłem „Dzieci, Alkohol, Narkotyki” 

1 000,00  

 
 

Szkoły , policja  

2. Organizowanie imprez rozrywkowo – okolicznościowych 

propagujących życie i zabawę bez uzależnień: Festyn Rodzinny, Dzień 

Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, itp. 

 

3 000,00 

 

Szkoły , policja 

3. Finansowanie programów profilaktycznych w placówkach 

oświatowych, oraz szkoleń dla nauczycieli, rodziców oraz opiekunów 

świetlic wiejskich 

a) organizowanie i dofinansowanie zajęć rekreacyjno – sportowych, 

kulturalnych dla dzieci i młodzieży w szkołach 

b) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 

c) zakup książek i sprzętu (m.in.: sportowego, biurowego, 

6 000,00 Szkoły , policja 
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nagłaśniającego, audio) 

4. Wspieranie finansowe dla dzieci z rodzin uzależnionych i 

zagrożonych uzależnieniem (opłacenie dożywienia w czasie zajęć 

lekcyjnych). 

 

500,00 Szkoły , policja 

IV Wspieranie działalności 

instytucji, stowarzyszeń 

i osób fizycznych 

służącej rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

1. Wsparcie działalności Koła Wędkarskiego w Wiślicy (zawody 

wędkarskie, prelekcje, szkolenia) 

 

1 000,00   
Członkowie klubu 

2. Wspieranie Towarzystwa Walki z Kalectwem – zakup programów 

profilaktycznych o tematyce uzależnień 

500,00  Szkoły , policja 

3. Wynagrodzenie trenerów młodzieżowej piłki nożnej 5 000,00 Szkoły  

4. Opłaty za dowóz drużyn młodzieżowych na turnieje i mecze w tym: 
wynajem sali, boiska sportowego oraz zakup napoi i wyżywienia. 

3 500,00 Szkoły, LKS 
„GRÓD” 

V  
Zagospodarowanie 

wolnego czasu dzieci i 

młodzieży poprzez 

organizowanie 

aktywnych form 

wypoczynku 

1. Dofinansowanie działalności Stowarzyszeń, Kół Gospodyń 

Wiejskich, organizacji pozarządowych oraz organizacji nie 

działających w celu osiągnięcia zysku– zakup materiałów, artykułów 

spożywczych jak również dowóz /przewóz na próby przygotowawcze 

do występów wyjazdowych, wynagrodzenie dla instruktorów tańca, 

choreografów, organizacja spotkań mających na celu walkę z 

uzależnieniami. 

  

8 000,00 

 

 
Radni  



 4

 2. Organizowanie turniejów i zakupu nagród dla zwycięzców: 

-a) Turniej Tenisa Stołowego 

-b) pozostałe turnieje 

1 000,00 

 

Sołtysi , Szkoły 

3. Wspieranie działalności świetlic wiejskich poprzez: 

a) pomoc opiekuńczo – wychowawcza, psychologiczną, socjalną 

(sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy), 

b) remont i adaptacja, 

c) doposażenie świetlic wiejskich w gry, sprzęt, sztućce, naczynia oraz 

zakup opału. 

 

9 000,00 

 

  Sołtysi , radni  

4. Modernizacja boisk wiejskich oraz placów sportowo - 

rekreacyjnych, stadionu oraz obiektów znajdujących się w miejscach 

sportu i rekreacji(poprzez m.in. remont i adaptację) 

3 888,00 

 

Radni, sołtysi  

5. Dofinansowanie zajęć – warsztatów muzycznych dla dzieci i 

młodzieży w tym: 

a) warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, 

b) zakup instrumentów/akcesoriów muzycznych 

3 000,00  Radni, sołtysi  

6. Dofinansowanie działalności Klubu „Miłek” w tym: 

a) roczne wynagrodzenie trenera, 

b) udział w mistrzostwach Polski juniorów, 

c) indywidualne Mistrzostwa Polski UKS-ów 

d) drużynowe mistrzostwa Polski UKS-ów, 

e) drużynowe mistrzostwa Polski UKS-ów 

19 000,00 Trener Klubu 
„Miłek” 
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f) dwa turnieje bilardowe  dla dzieci „O puchar Wójta Gminy Wiślica”, 

g) udział  zawodników w świętokrzyskiej lidze bilardowej, 

h) dofinansowanie wyjazdu zawodników  do Czech i Słowacji na 

turniej bilardowy, 

i) inne wydatki m.in. zakup licencji klubu, badania lekarskie 

zawodników, wyżywienie zawodników podczas turniejów. 

VI  
Podejmowanie 

interwencji w związku z 

naruszeniem przepisów 

złamania sprzedaży 

napojów alkoholowych 

osobom nieletnim 

Kontrole punktów sprzedaży 1 200,00 

 

GKRPA ,Policja 

VII Funkcjonowanie 

Gminnej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

 
 

a)  posiedzenie Komisji 

b) szkolenia członków GKRPA,  

c) rozpatrywanie wniosków na leczenie odwykowe, 

d) rozmowy edukacyjno – motywujące z osobami zgłoszonymi na 

leczenie odwykowe oraz z ich rodzinami 

e) podnoszenie kwalifikacji i udział w szkoleniach i konferencjach 

f) zakup niezbędnych art. biurowych (m.in. sprzęt komputerowy do 

obsługi) 

17 000,00 
 

Członkowi Komisji  

 
 
 


