
Gminne programy

Gminny program puecwdrialania alkoho zmowl
Gminny program p|feciwdzlalanra nargomanli

a) wynagrod?9!]ąĘ4999!9!9
4 79A,OO z)
] 500.00 zł

I 500,00 zl

800.00 zl

2 4oQ'aQ zł

00 rl

wynagrcdzenia osób rca]izujących plogramy profi|aktyQne d]a dzieci ]

młodzieŹy w szkokcb olaz pęeprowadfających kampanie pżedw

- Umowa f|e€nie z koordynatorcm pracy w świet|icy socjole€peulycznej

. umowa z|ecenie z koodynatorcm pracy w świe||icy socjoterapeuiycznej

składk] na fundusz placy

!!!!Łę słlu.lbowe krąowe

. (s!94| ]li999pĘI!!!!o*

e00 oq4

]02 300 00 zł
54 500'00 zł

1 500.00 zl

- szkoLenie oŚób faangażÓwanych wgminny program wlym] pedagodzy
szko ni. o.acownicY oPs. wvchowawcv świetlicY

400.00 zl

- rea|izacja progEmÓw profi|aktycznych d|a dfieci i tr{odziezy (Iea|ry

2' PŻ e€iwdziałanie alkoholizmowi

- pelnienre dyżuru pęez psycno|oga lświadczenie usfug specja|islycznych

. umowa zlecenie z koodynatorcm Pmryw świet|icy socjote€peulyenej

. wynagrodzenie osób rcalizujących ptog€my proli|aklyczne dla dfiecj j

mlodziezy w szkołach oraf pŹeprowadzających kampanie pzedw

. lvynagrcdzenia Pełnonrocnika BunnistŹa ds.. Rozwiąfyłvania Prob|emÓw
A|koholowych i Prcfi|aktyki olaf członków komisl

'mowdfńenie@

1 500,00 zl

13 550,00 z1

8 250 00 zł

7 200,00 rl
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90! 00 .ł
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12 900.00 z'
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1 800,00r1

90o,0ofł

800'00 fł

3 900,00 zł

3 o00 00 zł

3 000,00 zl

ś.'.ihcź !o!n i4gńs!!
. materały do rea|izaq| prcgramow plofibk|ycznych 3 600'00 zł

'zahup 3ny|Ułow szko|nycn oo zajęc z oziecmi 1iwiitllce T .-.
!9q9elqr9q!ę!9)
'WCPR |towa 1 000'00zł
Świet|ica Borowe l óoó'oo l

: ,nateiary @ Ęg]Ęąc{lnPreż plof|Ektycf;icń d|a dz]ę9!]
'7a.noMjtze?wy lmysl 2 4OO OA 2l

800,00 zl

.[,l8!Ę AA.]
0 zakup usłUg pozosta,tych

. sp€cja]jstycfre ko|onie d|a dz]eciz lodzin paio|ogicznych z ie.€nu wsi(sP

. spec]aTistyczne ko|onied|a dzieclz roozń paiologicfnyń z terenu wsi(sP

640,00 zl



Cninne programy

wsplefanle ]eczenja osób w 9śq!!99!gqykowych
. rea]izaqa progfamów profi]aktycznych d|a dziec' 

' 
młodzleży (teatry

p ol alryczre \al]pan|e p7eliwa roholowel
. |noyvdLa'ne i9rupow6 sesle psychole'apl d]a osÓb Jza|efnion/ch od

2 000 00

al'o.olu I srodk9w psychoaltvlvrlch

pubłicznych i nbqz]ą|ają9yą]49!!9!99!lę9lą.E!u
. utrzymanie pomi€sfczeń świetlicy socjoterapeliycznei. K|ubu Abstyneta'
biu|a Komisji Rozwią.yMnla Plob|emÓw A|koho|ołYch (ośw]etlenle.

. !pe.g?ii9Łę!!!9\9Ę!ĘqĘ!.Ę9Ę ]n Pa19]99!g!y!L
j)zakuP maiedałów papiemiczych do splzętu drukarskiego iUŹądzeń

oolatY z tńufu za!u!!!9!!9]9Ę\9]nun|hacyjnvci te;Jon' sldgona1ej

- 

'dói'cia 
c€|ow; d|a podmiotoMieżłi'anych do sektoń fnansóW

-łiet|ia Koninż. gańshr

to zaxup ustLij ooeimrliącvcn wytonanie et<spertiz' ana|iz iopinii- opinie

1 300,00 zl


