
UCHWAŁA NR IV/20/2018
RADY MIEJSKIEJ W  MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.), art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz 
Artur Miecznikowski
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Załącznik do uchwały Nr IV/20/2018

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2019 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Makowie Mazowieckim jest zapisem szeregu działań, które będą realizowane w ramach 
zadań własnych, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, 
przemocy w rodzinie i innych problemów związanych używaniem substancji psychoaktywnych oraz 
integracji społecznej osób uzależnionych na terenie Makowa Mazowieckiego w 2019 r. Zadania programu 
są w większości kontynuacją realizacji działań o charakterze długofalowym z lat ubiegłych.

Miejski Program określa zadania samorządu lokalnego w obszarze ochrony zdrowia zawarte 
w Krajowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Programie 
Przeciwdziałania Narkomanii, w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz w Narodowym 
Programie Zdrowia.

Profilaktyka obejmuje szeroki zakres zagadnień i propozycji o charakterze profilaktyczno – 
edukacyjnym przewidzianych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta, a także placówek 
znajdujących się na jego terenie.

Za podstawę do konstrukcji części programu dotyczącego zagadnień Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych posłużyła Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu 
Alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. oraz zadania operacyjne zawarte w Narodowym Programie 
Zdrowia na lata 2016 – 2020 (głównie cel operacyjny 2 – profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
związanych z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 
zachowaniami ryzykownymi). Natomiast za podstawę do konstrukcji części programu dotyczącego 
Przeciwdziałania Narkomanii posłużyła Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii z 29 lipca 2005 r. oraz 
wytyczne zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 j.w.

Celem programu jest:

1. konstruowanie działań mających na celu zmniejszenie rozmiaru problemów alkoholowych i narkomanii 
już występujących oraz zapobieganie powstawaniu nowych,

2. zwiększanie umiejętności i zasobów niezbędnych do coraz lepszego radzenia sobie z istniejącymi 
problemami (alkoholowymi, korzystania ze środków psychoaktywnych, agresji wśród młodych ludzi oraz 
przemocy domowej),

3. propagowanie wśród mieszkańców miasta idei wolności od uzależnień,

4. organizowanie i prowadzenie profilaktyki i edukacji dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców 
miasta w zakresie uzależnień i przemocy,

5. spowodowanie poprawy stanu zdrowia i udzielanie wsparcia  osobom poddającym się leczeniu 
i rehabilitacji,

6. zmniejszanie wieku spożycia alkoholu przez młodzież szkolną i opóźnianie inicjacji alkoholowej.

Warunkami koniecznymi do osiągania tych celów są:

1. dążenie do ograniczenia i zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych oraz dążenie do nie 
korzystania z narkotyków i dopalaczy,

2. dążenie do zmian w zachowaniach i postawach obywateli i instytucji w sytuacjach spowodowanych 
problemami związanymi z alkoholem i narkomanią,

3. budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania 
osób nadużywających alkoholu, używających narkotyki, a także w przypadkach występowania przemocy 
w rodzinie (Zespół Interdyscyplinarny),
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4. zwiększanie skuteczności i dostępności terapii i metod rozwiązywania problemów uzależnień.

Realizatorzy Programu:

Realizatorem Programu będzie Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki za pośrednictwem stanowiska ds. 
zdrowia i spraw społecznych.

Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami, takimi jak:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

2. Sekcja Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w PCPR,

3. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta,

4. Komenda Powiatowa Policji,

5. Starostwo Powiatowe,

6. Miejskie Placówki Oświatowe,

7. Miejski Dom Kultury,

8. Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie,

9. Grupy samopomocowe AA,

10. Inne.

Formy i metody realizacji Programu

I. Programy i warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dotyczące problemu korzystania z alkoholu 
i innych substancji psychoaktywnych przez  dzieci i młodzież, które będą realizowane w Szkole 
Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Makowie Mazowieckim oraz programy przewidziane dla innych grup 
mieszkańców miasta.

1) Program Profilaktyczny „ELEMENTARZ – czyli program 7 kroków”. Program przeznaczony dla klas 
7 Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2. Program składający się z 8 spotkań z młodzieżą i 3 spotkań 
z rodzicami. Przekazuje informacje o prawdziwym działaniu środków zmieniających świadomość.  Mówi 
o wartościach, którymi człowiek powinien kierować się w życiu (przyjaźń, miłość, zaufanie), a także 
o wyborach, z którymi muszą się zmierzyć młodzi ludzie. Spotkania z rodzicami dotyczą uważnego 
słuchania dzieci, wspierania ich, stawiania jasnych granic i modelowania wzorców postaw we własnym 
domu.

2) Program „Debata”, który będzie realizowany w klasach 8 Szkoły Podstawowej. Celem programu jest 
przedstawienie młodzieży prawdziwych informacji o alkoholu i innych środkach odurzających, zburzenie 
wszelkich mitów na ten temat oraz wypracowanie własnych sposobów aby uchronić się od szkód, jakie 
ponoszą młodzi ludzie z powodu picia alkoholu i używania narkotyków.

3) „Wywiadówka profilaktyczna” – spotkanie z rodzicami w celu omówienia wyników programu „Debata” 
i „ Elementarz – Program 7 kroków”.

4) Ogólnopolska kampania społeczna „Postaw na rodzinę” skierowana do całego społeczeństwa, a głównie 
do dzieci i młodzieży szkolnej Szkół Podstawowych.

5) Warsztaty dotyczące różnych aspektów przemocy (przemoc i agresja rówieśnicza, a także przemoc 
w Internecie oraz wykluczenie z grupy rówieśniczej). Program dla klas 6 Szkoły Podstawowej.

6) Program „Domowych Detektywów” zostanie zrealizowany w klasach 5 Szkół Podstawowych. Jest to 
program rekomendowany przez PARPA, posiada scenariusz w formie komiksu przeznaczony do pracy dla 
dzieci i ich rodziców. Detektywi poszukują nieprawidłowych zachowań i błędnych informacji na temat 
używek. Program ukierunkowany jest na zapobieganie inicjacji alkoholowej.

7) Warsztaty dla klas 6 Szkół Podstawowych dotyczące niebezpieczeństwa wynikającego z kontaktu 
z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki i dopalacze).

8) Warsztaty profilaktyczne dotyczące reakcji organizmu na alkohol i inne substancje psychoaktywne 
połączone z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
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9) Program, który będzie zajmował problemem przemocy rówieśniczej wśród młodszych dzieci 
przeznaczony dla klas 4 Szkoły Podstawowej.

10) Koncert lub spektakl o charakterze profilaktycznym przeznaczony dla uczniów 6 – 8 klas i Szkół 
Podstawowych  przekazujący treści dotyczące przyjaźni, zaufania i wartości rodziny. Podczas spotkania 
twórcy posiadający rekomendacje PARPA: śpiewają, rozmawiają z młodzieżą i odpowiadają na pytania. 
Przestrzegają młodych ludzi przed negatywnymi skutkami korzystania z alkoholu i narkotyków.

11) Warsztaty pokazujące niebezpieczeństwo uzależnienia się od komputera i świata wirtualnego, a także 
mówiące o groźnym zjawisku cyberprzemocy. Zajęcia przewidziane dla klas 4 – 8  Szkoły Podstawowej.

12) Program pt. „Zakup kontrolowany”, w którym zostaje przeprowadzone badanie tzw. (tajemniczy klient), 
gdzie pełnoletnia osoba, która wygląda bardzo młodo próbuje zakupić alkohol (piwo) w wybranych 
sklepach na terenie miasta. Sprawdza, czy przy zakupie zostanie poproszona o okazanie dowodu 
osobistego. Następna osoba biorąca udział w programie wchodzi do sklepu i ujawnia charakter i cel 
programu. Przeprowadza szkolenie personelu sklepu i zostawia materiały informacyjne. Program będzie 
realizowany 8 raz na naszym terenie.

13) Program dotyczący przemocy rówieśniczej u młodszych dzieci przeznaczony do realizacji w klasach 
4 w Szkołach Podstawowych.

14) Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w temacie profilaktyki uzależnień.

15) Zajęcia profilaktyczno - edukacyjne przeznaczone dla  seniorów (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku 
i grupy osób niepełnosprawnych  „Słoneczni” istniejącej przy MOPS) poruszające problem uzależnień, 
zjawiska przemocy oraz wykluczenia społecznego.

16) Inne propozycje: programy, warsztaty, spektakle jako uzupełnienie programów profilaktycznych 
(w miarę posiadanych środków) przeznaczone dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Będą do nich 
załączone scenariusze  zajęć przeznaczone na lekcje wychowawcze do realizacji w szkole. Tematyka 
spotkań: alkoholizm, narkomania, dopalacze, przemoc domowa i rówieśnicza.

17) Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych podczas wycieczek szkolnych lub 
zielonych szkół dla uczniów Szkół Podstawowych.

II. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

1) kierowanie osób, które mają problem z nadużywaniem alkoholu do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych,

2) współpraca związana z przeprowadzeniem interwencji w zagrożonych środowiskach,

3) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych (zebrania, obsługa 
administracyjna oraz inne zadania),

4) praca z osobami niepełnosprawnymi i wykluczonymi społecznie, które są zagrożone uzależnieniem,

5) opracowanie strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Maków Mazowiecki 
na lata 2019 – 2023.

III. Współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

1) sporządzanie diagnozy dotyczącej rodziny każdego dziecka uczęszczającego do Świetlicy,

2) realizowanie programów socjoterapeutycznych z dziećmi w Świetlicy,

3) tworzenie indywidualnych programów dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,

4) zakupy produktów spożywczych i przemysłowych dla dzieci korzystających ze Świetlicy,

5) zakup wyposażenia pomieszczeń Świetlicy,

6) zakup pomocy dydaktycznych, wyrobów papierniczych i gier planszowych.

7) organizowanie imprez okolicznościowych, zajęć rekreacyjnych i wycieczek w ramach spędzania wolnego 
czasu (święta, wakacje, ferie zimowe),

8) utrzymanie Świetlicy (opłata za wynajem lokalu, woda, ścieki, gaz, prąd, śmieci, ogrzewanie, 
monitorowanie obiektu),
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9) udział pedagogów pracujących w Świetlicy w pracach Grup Roboczych,

10) szkolenia pedagogów zatrudnionych w Świetlicy.

11) zakup i montaż kolejnych elementów placu zabaw (posiadających atest) na terenie przy Świetlicy.

12) zakup i montaż  drewnianej altany na terenie placu przy budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej.

IV. Współpraca z pedagogami szkolnymi: 

1) opracowywanie działań i programów profilaktycznych dla uczniów,

2) współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów związanych z substancjami psychoaktywnymi,

3) szkolenia pedagogów i nauczycieli,

4) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

V. Współpraca z Sekcją Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej:

1) realizacja zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami,

2) pomoc w interwencjach dotyczących przemocy (oferta dla osób uwikłanych w przemoc),

3) praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi  (zgłaszającymi się lub kierowanymi na leczenie przez 
Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

4) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w grupach roboczych,

5) współpraca w realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Makowskim 
na lata 2011 – 2018”.

VI. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta:

1) organizowanie posiedzeń Komisji w związku z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie 
w placówkach lecznictwa odwykowego na wniosek rodziny, MOPS, Komendy Powiatowej Policji,

2) spotkania konsultacyjne w celu: ustalenia sposobu postępowania wobec osoby wzywanej, kierowanie 
wniosków do Sądu Rodzinnego,

3) podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałanie przemocy domowej,

4) kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

5) współpraca z Sekcją Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, MOPS i Komendą 
Powiatową Policji i innymi placówkami w Makowie Mazowieckim,

6) konstruowanie i omawianie propozycji do programów profilaktycznych,

7) szkolenia członków komisji,

8) delegacje,

9) praca w Zespole Interdyscyplinarnym i grupach roboczych.

VII. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem 
w charakterze oskarżyciela posiłkowego poprzez:

1) podejmowanie działań w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz 
w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych,

2) składanie do organów policji wniosków o wszczęcie postępowania dowodowego,

3) występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

VIII. Współpraca z Komendą Powiatową Policji:

1) Policja kieruje wnioski wobec osób, u których powtarzają się interwencje dotyczące problemu 
alkoholowego lub narkomanii do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2) pomoc w dowożeniu osób uzależnionych do wyznaczonych przez Sąd biegłych w celu ustalenia stopnia 
uzależnienia od alkoholu,
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3) interwencje w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy, w sytuacjach konfliktowych 
i dotyczących przemocy,

4) udział w pracach Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5) współpraca w ramach  Zespołu  Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

IX. Szkolenie Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki Uzależnień:

1) opłaty za szkolenia,

2) delegacje.

X. Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

1) udzielanie pomocy i wsparcia osobom zgłaszającym się do Punktu,

2) zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenia,

3) pomoc w kierowaniu na konsultacje do Placówek Terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu 
i innych substancji psychoaktywnych,

4) rozpoznawanie przemocy domowej i pomoc rodzinie w ramach współpracy z Zespołem 
Interdyscyplinarnym.

XI. Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim:

1) organizowanie programów i korzystanie z Sali Widowiskowej przy realizacji spektakli i koncertów 
o charakterze edukacyjno – profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,

2) współpraca w organizowaniu zajęć i konkursów profilaktycznych dla dzieci w okresie ferii zimowych 
i wakacji letnich.

XII. Dofinansowanie działań mających na celu promowanie sportu jako formy alternatywnej służącej 
zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych aby uchronić ich przed 
wchodzeniem w niebezpieczne zachowania i korzystanie ze środków psychoaktywnych:

1) finansowanie przejazdów na basen dla grupy osób dorosłych,

2) dofinansowywanie budowy obiektów sportowych,

3) dofinansowanie obozów, zgrupowań sportowych na których będą realizowane zajęcia profilaktyczne.

XIII. Współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami:

1) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej, podczas których 
są realizowane elementy profilaktyki uzależnień,

2) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych o charakterze sportowym przeznaczonych dla młodzieży 
szkolnej,

3) dofinansowanie zajęć (warsztatów) dla dzieci i młodzieży szkolnej rozwijającej swoje talenty 
i zainteresowania, a pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych.

XIV. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych:

1) prenumerata czasopism,

2) zakup książek,

3) broszury, plakaty i ulotki, płyty.

XV. Zwrot kosztów przejazdu, osób bezrobotnych, na terapię zamknięta, która realizują w innym 
mieście.

XVI. Dofinansowywanie szkoleń członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz programów 
korekcyjnych dla osób stosujących przemoc domową.
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XVII. Źródła i zasady finansowania Programu.

1. Środki finansowe na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych „art. 182. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz 
dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystane będą na realizacje Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Przeciwdziałania Alkoholizm oraz na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także innych 
gminnych programów o których mowa w art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomani i nie mogą być przeznaczone na inne cele”.

2. Zasady finansowania zadań niniejszego programu określone  zostały zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii  
i Rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie realizowania 
i finansowania Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

3. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi oraz niniejszego programu są ujęte w planie budżetu miasta 
na 2019 rok w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

4. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz niniejszego programu są ujęte w planie budżetu miasta na 2019 r. w dziale 851 – ochrona 
zdrowia, rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii.

5. Członkom Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 120,00 zł. brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych) za udział w posiedzeniach 
Komisji. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi podpis członka Komisji na liście obecności 
z posiedzenia.

6. Koszt realizacji Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2019 wyniesie: 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). W trakcie 
realizacji programu niektóre jego elementy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych.

XVIII. Plan wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
na rok 2019: 

Lp. Zadania do realizacji Wysokość środków 
finansowych 

w złotych

Termin realizacji

1. Programy profilaktyczno - edukacyjne 45.657,00 I - XII

2. Szkolenia Miejskiego Koordynatora ds. 
Profilaktyki i Uzależnień oraz członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Komisji 
ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych, koszty postępowania 
sądowego

8.000,00 I - XII

3. Zakup materiałów informacyjno – 
edukacyjnych

6.000,00 I - XII

4. Zwrot kosztów przejazdu osób 
bezrobotnych, na terapię zamkniętą, którą 
realizują w innym mieście

2.000,00 I - XII

5. Dofinansowanie działań mających na celu 
promowanie sportu jako formy alternatywnej

10.000,00 I - XII

6. Utrzymanie świetlicy Socjoterapeutycznej 
przy MOPS

65.000,00 I – XII

7. Dofinansowanie Sekcji Poradnictwa 
Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

10.000,00 do XI

8. Realizacja Programu Profilaktycznego 
w czasie wypoczynku letniego

25.000,00 do VIII
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9. Wynagrodzenia osobowe wraz 
z pochodnymi

58.854,00 I - XII

10. Działalność Miejskiej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

9.489,00 I - XII

Plan Wydatków na realizacje Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019: 

Lp. Zadania do realizacji Wysokość środków 
finansowanych 
w złotych

Termin realizacji

 1. Programy profilaktyczno - edukacyjne 10.000,00 I - XII
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