
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2022 rok. 

Plan: 70 000,00 zł 

 

I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w  szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, wyróżnienia – 55 580,00 zł 

 

 

L.p. Wnioskodawca 

 

Założenia Kwota 

1. Szkoła Podstawowa  

w Komańczy 
Sekcja Karate 

- organizacja zajęć sekcji karate dla dzieci z terenu 

gminy Komańcza formą spędzenia wolnego czasu. 

 

13 500,00 zł 

 

 

2.  Gminny Ośrodek Kultury                   

w Komańczy 

 

 

„Wspólnie dla środowiska, wspólnie dla Komańczy! 

– czyli działania proekologiczne w walce z 

uzależnieniami wśród młodzieży” 

- zakup i posadzenie 30 drzewek lip jako forma 

spędzenia wolnego czasu dla młodzieży z gminy 

Komańcza. Współpraca z grupą AA „Ostoja” 

działającego przy ZK Nowy Łupków, wygłoszenie 

świadectwa przez uczestników jako ostrzeżenie dla 

młodzieży. 

 

13 000,00 zł 

3. Koło Gospodyń 

Wiejskich w Czystogarbie 
Integracja lokalnej społeczności. 

Muzyczny piknik rodzinny 

- degustacja potraw i ciast przygotowanych przez 

KGW (zakup produktów spożywczych do 

przygotowania potraw), 

- gry i zabawy dla dzieci z nagrodami, (zakup nagród  

i gadżetów pamiątkowych), 

- ognisko dla uczestników.  

 

3 000,00 zł 

4. Biblioteka Publiczna  

w Szczawnem 
„Z łemkowską nutą i smakiem – wolni od 

uzależnień” 

- organizacja warsztatów muzyczno-wokalnych  

z instruktorem zespołu Łem-My (wynagrodzenie dla 

instruktora), 

- organizacja warsztatów kulinarnych (zakup 

produktów i wynagrodzenie dla instruktora), 

- nagranie utworów z zespołem Łem-My (zakup płyt, 

koszty nagrania). 

 

10 000,00 zł 

5. Marcin Osajda „Zawody Wędkarskie spławikowo-gruntowe  

z okazji Dnia Dziecka, 

- Gminne Wędkarskie Zawody Rodzinne Wójta 

Gminy Komańcza.  

Zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród 

rzeczowych, obsługa gastronomiczna. 

 

2 000,00 zł 



6. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Komańczy 
Zatrudnienie psychologa  

Świadczenie poradnictwa psychologicznego 

nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Komańcza  

tj. 10 godzin miesięcznie x 100 zł x 9 miesięcy. 

  

9 000,00 zł 

7.  Inne działania związane  

z zapobieganiem 

alkoholizmowi. 

 5 000,00 zł 

 
RAZEM: 

   

55 500,00 zł 

 

 

 

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie  - 14 500,00 zł 

 

L.p. 

 

Działanie Kwota 

1. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych                         

5 080,00 zł 

2. Szkolenia i delegacje dla członków komisji 

 

1 000,00 zł 

3. Opłata kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia 

 

4 000,00 zł 

4. Nagrody rzeczowe dla najzdolniejszych uczniów posiadających średnią od 5.0 

w zwyż, kończących edukację w szkołach podstawowych na terenie Gminy 

Komańcza z rodzin zagrożonych patologią społeczną 

4 420,00 zł 

  

RAZEM: 

 

14 500,00 zł 

 

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

Plan: 5 000,00 zł 

 

I. Wydatki na zadania przyjęte w powyższym programie ustalono na kwotę: 5 000,00 zł  

na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem zjawiska alkoholizmu  

i narkomanii w szkołach:  

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy - 1 500,00 zł 

2. Szkoła Podstawowa w Rzepedzi - 1 500,00 zł 

3. Publiczna SP w Nowym Łupkowie - 1 000,00 zł 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Wisłoku Wielkim - 1 000,00 zł 


