
UCHWAŁA NR 81/7/XVI/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa 
na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 roku poz.1515) oraz art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1286) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 
2016 rok wraz z preliminarzem wydatków.

§ 2. Podstawy prawne opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych stanowią:

1) ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

2) Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020, z uwzględnieniem celów operacyjnych dotyczących 
profilaktyki – ograniczenie upowszechniania użycia alkoholu, tytoniu i innych substancji 
psychoaktywnych oraz zapobieganie uzależnieniom behawioralnym. Przy realizacji zadań wpisujących się 
w ten cel operacyjny konieczna jest koordynacja i korzystanie z programów: Narodowy Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowy Program Przeciwdziałania 
Narkomanii, Narodowy Program Zwalczania Narkomanii, Narodowy Program Zwalczania chorób 
Nowotworowych, Program Bezpieczna i Przyjazna Szkoła;

3) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.1)).

§ 3. Dostępność fizyczna alkoholu w Polsce (dane GUS 2013 r.)

- Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadało w 2013 r. 266 osób.

- W krajach Europy zachodniej na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada ok. 1000 osób.

a) Zaburzenia wynikające z używania alkoholu EZOP 2010

Badanie EZOP „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej” ,wykonane na próbie ponad 10tys. dorosłych mieszkańców Polski (18-64 lata) w 2010 r. 
przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu wykazuje:

- Nadużywa alkoholu - 11,9% (ok. 2,4 mln)

Mężczyźni - 20,5% (co piąty mężczyzna!!!)

Kobiety - 3,4%

- Uzależnienie - 2,4% (ponad 600tys.)

Mężczyźni - 4,4%

Kobiety - 0,4 %

b) Spożycie alkoholu (100%)na jednego mieszkańca Polski (wg opracowania GUS Jadwigi Fudała 
„Spożywanie alkoholu w Polsce)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz.1427 i z 2015 r. poz. 
693, 1058, 1240, 1310 i 1607.
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c) Dostępność ekonomiczna napojów alkoholowych

§ 4. Diagnoza używania napojów alkoholowych przez mieszkańców województwa lubuskiego

Badanie „Diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież i dorosłych 
województwa lubuskiego” zrealizowane zostało na grupach reprezentatywnych z całego województwa 
lubuskiego: na losowo wybranej grupie 707 dorosłych mieszkańców województwa lubuskiego oraz – 2 383 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono je w formie ankiet, 
wywiadów pogłębionych oraz z zastosowaniem metody CATI. Badanie obejmowało szerokie spektrum 
zachowań, począwszy od przyczyn sięgania po środki odurzające przez częstotliwość spożywania 
substancji psychoaktywnych, aż do opinii wobec tej kwestii.

W badanej próbie 34% respondentów deklaruje, iż nie spożywa alkoholu w ogóle. Natomiast osoby 
mające z nim kontakt piją najczęściej kilka razy w roku (18%) czy też kilka razy w miesiącu (14%). 
Dodatkowo 3% przyznaje, że spożywa alkohol bardzo często. Okolicznościami, towarzyszącymi piciu są: 
większe uroczystości rodzinne (20%), czas wolny po pracy (5%), a dla 6% badanych – weekendy.

Jak wspomniano wyżej, 34% respondentów deklaruje abstynencję alkoholową. Warto zauważyć, iż 
więcej kobiet niż mężczyzn deklarowało abstynencję alkoholową – wśród kobiet alkoholu nie spożywa 
38%, natomiast wśród mężczyzn – 30%. Kobiety częściej niż mężczyźni - jako okazję sprzyjającą 
konsumpcji alkoholu - wskazywały „większe uroczystości” (22% kobiet i 18% mężczyzn), które odbywały 
się „kilka razy do roku” (21% kobiet i 15% mężczyzn). Panowie zaś, częściej niż kobiety, sięgający po 
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alkohol „kilka razy w miesiącu” (18% mężczyzn i 10% kobiet), wskazywali na okoliczności, typu: „wolny 
czas po pracy” (8% mężczyzn i 3% kobiet), czy „tylko w weekendy” (7% mężczyzn i 4% kobiet).

Dodatkowo można zauważyć, iż wraz z wiekiem wzrasta odsetek osób deklarujących niespożywanie 
alkoholu, z 25% w kategoriach wiekowych 18 – 24 i 25 – 34 lata, do 60% wśród najstarszych 
respondentów.

W świetle wypowiedzi respondentów alkohol jest spożywany przeważnie podczas imprez rodzinnych 
(38%) lub w domu (34%). 15% badanych pije napoje alkoholowe u znajomych, a tylko 9% - w pubach 
i restauracjach. Po 2% ankietowanych jako najczęstsze miejsca spożywania alkoholu wskazuje ”plener”, 
zakład pracy lub różne miejsca, związane z czasem po pracy.

Rozpoznanie tego problemu w grupie dzieci i młodzieży, w oparciu o adekwatne badania sondażowe 
wskazują, że alkohol spożywał co szósty uczeń (59%). Natomiast inicjacji alkoholowej nie doświadczyło 
jeszcze 40% ankietowanych uczniów.(dane: Woj. Program Rozw. Probl. Alk.). Różnice w odsetku 
chłopców i dziewcząt, którzy już mają za sobą inicjację alkoholową, jest śladowa, a wynosi ona 4%. Wśród 
chłopców takie zachowania przeżyło 62% uczniów i 58% dziewcząt.

Największym zaufaniem respondentów - w zakresie pomocy w przypadku uzależnienia - cieszy się 
specjalista ds. uzależnień, do którego o pomoc zwróciłoby się 28% badanych. 16% respondentów 
nie szukałoby wsparcia nigdzie, ponieważ sami chcieliby poradzić sobie z ewentualnym problemem 
uzależnienia. Pozostałe osoby szukałyby pomocy w różnych miejscach: u rodziny (15%), lekarza 
rodzinnego (12%), psychologa (10%), grupy AA (7%), ośrodka terapii uzależnień (5%), przyjaciela (4%), 
księdza (2%) lub pomocy społecznej (1%).

Mapa problemów alkoholowych - do podstawowych obszarów, w których występują problemy 
alkoholowe zalicza się:

- środowiska osób uzależnionych od alkoholu,

- środowiska osób pijących w sposób szkodliwy,

- członków rodzin osób uzależnionych oraz pijących w sposób szkodliwy,

- rodziny zagrożone bezrobociem i wykluczeniem społecznym

§ 5. Diagnoza sytuacji dotycząca problemów alkoholowych na terenie gminy Iłowa

a) charakterystyka Gminy Iłowa:

Gminę Iłowa zamieszkuje 6895 osób, w tym 1189 dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, 18-latków 
– 87 osoby.

Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015 wynosi:

- 24 punktów w sklepach, w tym:

zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo 24 punktów sprzedaży,

zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 23 punkty sprzedaży,

- 12 punktów w gastronomii, w tym:

zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo 12,

zawierających powyżej 18 % alkoholu 5;

b) W Iłowej w roku 2015 - 48 osobom z problemem alkoholowym oraz współuzależnionym udzielono pomocy 
w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym,

c) W Iłowej od 12 lat działa grupa AA „Wincenty” – systematycznie uczęszcza na spotkanie grupa osób, 
w punkcie konsultacyjnym i na posiedzeniach komisji motywowane są do trzeźwienia osoby uzależnione 
oraz członkowie rodzin. Terapeuta ds. uzależnień spotyka się w każdym tygodniu z grupą osób leczących 
się z nakazu sądowego i dobrowolnie. W szkołach na terenie gminy odbywają się realizacje programów 
profilaktycznych – na podstawie potrzeb i diagnoz szkolnych pedagogów oraz rodziców.

d) We współpracy z ośrodkiem odwykowym „Profil” osoby z zaburzeniami lękowymi i długotrwale leczące 
się uczęszczają na terapię „ Jak radzić sobie ze stresem związanym z chorobą – zapobieganie
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i terapia uzależnienia od alkoholu, środków farmakologicznych i innych substancji – w oparciu 
o program Simontona..

e) Od stycznia 2014 roku systematycznie w co drugi wtorek spotyka się grupa wsparcia dla kobiet. Grupę 
prowadzi terapeuta. Grupa ta ciągle się powiększa, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym problemem.

f) Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, że w okresie od 1 stycznia 2015r. do 16 października 
2015r. pomocą społeczną objętych było 296 rodzin (osoby w rodzinach 669) , w tym w 40 rodzinach – 
dominują gospodarstwa jednoosobowe (osoby rodzinach 56) występuje m.in. problem nadużywania 
alkoholu. Wysokość udzielonej pomocy w/w rodzinom i osobom z problemem uzależnienia wynosił 52 462 
zł. W ramach tej kwoty udzielana była pomoc celowa z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, opłat 
mieszkaniowych, zasiłków okresowych, bezpłatnego dożywiania dzieci w szkołach. Ponadto realizowano 
również pomoc w formie zasiłków stałych na podst. art. 37 ustawy o pomocy społecznej.

g) Przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów szkól na terenie gminy Iłowa.

Wśród osób ankietowanych ze szkoły podstawowej alkohol spożywał co dziesiąty uczeń (10%), 
w gimnazjum był to już co trzeci uczeń (25%), natomiast w szkole ponadgimnazjalnej odsetek uczniów 
mających pierwszy kontakt z alkoholem kształtuje się na poziomie 90%.

h) Z danych Komisariatu Policji w Iłowej z roku 2015 – zatrzymano do wytrzeźwienia 30 osób.

Policja interweniowała w 695 przypadkach, z tego 528 interwencji w miejscach publicznych,

165 – to interwencje domowe, z tego 24 dotyczyło przemocy.

i) Zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej

- "Punkt Konsultacyjno-Informacyjny" dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy 
domowej (dyżury specjalistów: psycholog, pełnomocnik, terapeuta – specjalista ds. uzależnień),

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Burmistrza,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej,

- Policja,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej,

- Gimnazjum w Iłowej,

- Szkoła Podstawowa w Iłowej,

- Kościół,

- Świetlice środowiskowe- ośrodki integracji społecznej na wsiach

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żaganiu; Punkt Interwencji Kryzysowej;

j) Promocja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

a) współpraca z placówkami i instytucjami zajmującymi się problemami rozwiązywania i profilaktyką 
problemów alkoholowych,

b) współpraca z lokalną prasą,

c) współpraca ze szkołami i Kościołem,

d) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Iłowa.

§ 6. Cele programu - Rada Miejska w Iłowej świadoma zagrożeń, jakie niesie spożywanie napojów 
alkoholowych i uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra gminy 
przyjmuje następujące cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

a) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do powstrzymania 
się od spożywania alkoholu,

b) działalność wychowawczą i informacyjną,

c) ograniczenie dostępności alkoholu,
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d) leczenie i rehabilitację uzależnionych od alkoholu,

e) zapobieganie negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz ich usuwanie,

f) udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym:

- materialnej,

- prawnej,

- psychologicznej,

g) podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem zakazów zawartych w ustawie z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 7. Zadania programu:

1) zwiększenie dostępności pomocy:

a) kierowanie na badania pozwalające ustalić istnienie uzależnienia od alkoholu i wskazanie metod 
leczenia,

b) kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu,

c) kontynuacja działalności „Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego” dla osób uzależnionych i ich rodzin,

d) zakup i dystrybucję materiałów informacyjno edukacyjnych dla klientów „Punktu Konsultacyjno-
Informacyjnego” oraz instytucji: OPS, policja, szkoły,

e) współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych i pomocą osobom 
uzależnionym (placówki odwykowe, grupy samopomocowe, grupa AA);

2) udzielenie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe:

a) dyżury w Punkcie konsultacyjnym mające na celu udzielanie pomocy i informacji osobom 
uzależnionym, członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy domowej,

b) prowadzenie interwencji domowych przez funkcjonariuszy policji w sytuacjach przemocy w rodzinie,

c) udzielanie pomocy materialnej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej po dokładnym rozeznaniu ich potrzeb i sporządzeniu wywiadu środowiskowego,

d) podejmowanie działań w ramach pomocy ofiarom przemocy w rodzinie („Niebieska Karta”, 
„Pomarańczowa Linia”),

e) działanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy domowej,

f) zajęcia dla dzieci w ośrodkach integracji społecznych na wsiach;

g) organizacja wypoczynku dla dzieci

3) działalność wychowawcza:

a) uwzględnianie w programach nauczania wiedzy o szkodliwości picia alkoholu,

b) przystąpienie i kontynuacja działań profilaktycznych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”, „Iłowski Maraton Trzeźwości”

c) rozwijanie działalności ośrodków integracji społecznych na wsiach gminy Iłowa,

d) propagowanie pozytywnych wzorców zachowań przez wspieranie imprez i akcji bezalkoholowych:

- festyny, imprezy sportowe,

- przedstawienia teatralne o uzależnieniach,

- konkursy szkolne z zakresu profilaktyki uzależnień,

e) zakup i rozpowszechnianie literatury fachowej na temat uzależnień;

4) ograniczenie dostępności alkoholu:
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a) kontrolę placówek dystrybucji alkoholu prowadzić będą uprawnieni członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja,

b) podejmowanie interwencji w stosunku do osób łamiących ustawę o wychowaniu w trzeźwości;

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych:

a) współdziałanie z Kościołem,

b) wspieranie działalności kuratorów sądowych wykonujących nadzór nad osobami poddanymi leczeniu 
odwykowemu,

c) udzielanie pomocy grupom samopomocowym na terenie Gminy Iłowa, powstanie grupy wsparcia dla 
współuzależnionych kobiet

d) udzielanie pomocy merytorycznej i materialnej organizacjom pozarządowym w zakresie realizacji zadań 
profilaktycznych i propagowania alternatywnych do spożywania alkoholu form spędzania czasu 
wolnego.

§ 8. Realizacja zadań:

1) realizacja zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, uchwalanego przez radę gminy;

2) za realizację programu odpowiada Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom;

3) w celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu Burmistrz powołuje Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.;

4) przedmiotem działania Komisji jest w szczególności:

a) inicjowanie działań w zakresie:

- zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu oraz członków ich rodzin,

- udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży,

- wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych oraz innych środowisk pomocy 
profesjonalnej i nieprofesjonalnej, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od 
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

c) opiniowanie wniosków o przyznanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza 
miejscem sprzedaży w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży,

d) inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

e) opracowywanie rocznego preliminarza wydatków,

f) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności komisji;

5) Członkowie komisji za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
otrzymują wynagrodzenie bezosobowe w wysokości:

a) 1.000 zł brutto miesięcznie – przewodniczący komisji (zarazem Pełnomocnik Burmistrza Iłowej do 
spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom) płatne na warunkach określonych w umowie zlecenia,

b) 130,00 zł brutto za każdorazowy udział w posiedzeniu komisji – pozostali członkowie komisji, 
wypłacane na podstawie listy obecności z posiedzenia komisji.
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c) członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają prawo do zwrotu 
kosztów podróży na zasadach określonych dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 9. 1. Ramowy preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2016 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych stanowią dochody gminy z opłat, o których mowa w art. 18 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi które na 2016 są prognozowane w wysokości 150.000,00 zł.

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może być modyfikowany 
w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
W zależności od charakteru zgłaszanych zmian wymagane są także opinie lub uchwały Rady Miejskiej 
w Iłowej.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Mirosław Wdowiak
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Załącznik do Uchwały Nr 81/7/XVI/15

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 1 grudnia 2015 r.

Ramowy preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. 
(rozdz.85154)

Lp. Wyszczególnienie projekt 
2016 rok

1. Wynagrodzenia bezosobowe 48 940

a) pełnienie dyżuru przez psychologa i świadczenie usług specjalistycznych 
dla uzależnionych i ich rodzin (200 zł/miesięcznie) 2 000

b) opinie psychologa oraz konsultacje dla uzależnionych 3 000

c)
wynagrodzenie osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci 
i młodzieży, dorosłych w szkołach, ośrodkach integracji - 
przeprowadzających kampanie edukacyjne przeciw uzależnieniom

2 000

d) wynagrodzenie  członków Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 2 340

e) wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania 
Uzależnieniom 6 000

f) wynagrodzenie terapeuty prowadzącego grupę wsparcia dla kobiet 
(1h*50zł) 1 spotkanie 2h*48 spotkań 4 800

g) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 zł x 
12 miesięcy)/2 - Klików 4 800

h) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 zł x 
12 miesięcy)/2 - Czyżówek 4 800

i) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 zł x 
12 miesięcy)/2 - Borowe 4 800

j) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 zł x 
12 miesięcy)/2 - Czerna 4 800

k) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 zł x 
12 miesięcy)/2 - Konin Żagański 4 800

l) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy opiekuńczej(800 zł x 
12 miesięcy)/2 - Szczepanów 4 800

2. Składki na ubezpieczenia społeczne 3 700
3. Podróże służbowe krajowe 500
4. Zakup materiałów i wyposażenia 11 560
a) materiały biurowe i środki czystości do biura komisjii 360
b) toner do drukarki 200
c) materiały do realizacji imprez profilaktycznych dla dzieci i dorosłych 5 000

„Zachowaj trzeźwy umysł” 2 500
Maraton Trzeźwości 2 000
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Mittyng AA” 500
d) materiały i wyposażenie świetlic wiejskich (6*1.000zł) 6 000
5. Zakup usług pozostałych 25 300

a)
szkolenie osób zaangażowanych w gminny program w tym: członkowie 
komisji; przewodniczący komisji, pedagodzy szkolni, sprzedawcy, 
pracownicy OPS, wychowawcy świetlicy;

1 000

b)
realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży i rodziców 
(teatry profilaktyczne, kampanie przeciwalkoholowe, programy 
zwalczające uzależnienia realizowane w szkołach na terenie gminy Iłowa)

2 000

c) PROFIL- terapia uzależnień (dyżur instruktora terapii uzależnień 1 raz 
w tygodniu 3 godziny) 7 200

d) PROFIL-Terapia wsparcia dla osób w kryzysie, choroba przewlekła 
uzależnienie od środków farmakologicznych 2 400

e) PROFIL- udział w konferencji dla osób w kryzysie chorych przewlekle 
i uzależnionych od środków farmakologicznych 1 000

f) usługi pocztowe 200

g) Świetlica dla dzieci w Iłowej lub organizacja wypoczynku letniego dla 
dzieci (kolonie z programem terapeutycznym) 11 000

h) zrzut ścieków 500

6. Zakup energii (energia el., gaz, woda) 12 000
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 400
8. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000
a) – opinie psychiatryczne 3 000
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600

RAZEM: 106 000
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