
UCHWAŁA NR  XXIV/103/12
RADY  MIEJSKIEJ W IŁŻY

                                                z  dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie:  Przyjęcia   Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
                  Problemów  Alkoholowych, Oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii
                               dla  Gminy  Iłża  na  rok  2012.

                  Na  podstawie  art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o  
samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz 
art. 41 ust. 1-2 i 5 ustawy  z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i  
przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U z 2007r Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami), 
oraz art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu  narkomanii (Dz. 
U Nr 179, poz.1485 z późniejszymi zmianami) -  Rada  Miejska  w  Iłży  uchwala  co 
następuje:

§  1

Przyjmuje  się  do  realizacji     Program  Profilaktyki   i   Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych i  Przeciwdziałania  Narkomanii   w roku  2012 w gminie  Iłża stanowiący 
załącznik  do  niniejszej  uchwały.

§  2

Na  finansowanie  zadań  wynikających z programu  przeznacza  się środki  przewidziane  
w  budżecie  gminy

§  3

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Iłży

§  4

Uchwała  wchodzi  w  życie z dniem  podjęcia.



                                                                

                                                                                                         Załącznik  do Uchwały Nr  XXIV/103/12
                                                                                                         Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26.03.2012 r.  
                                                                                                          

PROGRAM

                     PROFILAKTYKI  

I

ROZWIĄZYWANIA    PROBLEMÓW

                                        ALKOHOLOWYCH

DLA  GMINY   IŁŻA 



                                Na rok 2012

I.  WSTĘP

                    Gminny Program Profilaktyki   i   Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych,  oraz 
przeciwdziałania narkomanii poprzez realizację  określonych w nim celów  wychodzi naprzeciw  najbardziej  
istotnym  problemom społeczności  lokalnej w obszarze  profilaktyki uzależnień, oraz dysfunkcji  związanych  
z nadużywaniem  alkoholu.
Program  jest   kontynuacją zadań  realizowanych  w  gminie Iłża  od  kilku  lat.  Zgodnie z ustawą  o  
wychowaniu  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  z  dnia 26 października 1982 roku, która stanowi  
spis  zadań będących  jednocześnie zadaniami własnymi gminy.
Realizacja   programu   winna   wpłynąć  na  zmniejszenie   indywidualnych  zagrożeń   zdrowotnych   i  
ekonomicznych wynikających  z   nadużywania  alkoholu, na poprawę  kondycji   fizycznej,  psychicznej  i  
moralnej dzieci  i  młodzieży, oraz zwiększenie  bezpieczeństwa w sferze  życia  rodzinnego  i  publicznego.

II CELE  PROGRAMU:

     ◄    Jako cel główny  programu jest:
             „Ograniczenie  i zapobieganie wzrostowi  sięgania po napoje alkoholowe przez dzieci i młodzież.

      ◄  Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację  celów szczegółowych.

Cel główny:  Ograniczenie i zapobieganie wzrostowi sięgania po napoje 
alkoholowe przez młodzież.

Cel  ogólny programu w roku 2012  realizowany będzie w dwóch  obszarach:

1. Profilaktyka
2. Monitoring
Wskaźniki: Tempo  wzrostu  rozpowszechniania  i spożywania  napojów  alkoholowych  wśród młodzieży
                   w różnych grupach wiekowych. 
Źródło pozyskania wskaźnika:  ankiety.

P  R  O  F  I  L  A  K  T  Y  K  A

Cel szczegółowy Wskaźnik Źródło pozyskania 
wskaźnika

Budżet

Rozwój form  pomocy psychologicznej i 
terapeutycznej dla osób uzależnionych 

Liczba  wniosków
Liczba badań

Umowa zlecenie
Faktury 60.480,00



od alkoholu.
Realizacja programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, oraz 
udoskonalanie pracy zespołu 
interdyscyplinarnego

Liczba  spotkań

Liczba szkoleń
faktury 21.500,00

Organizacja i prowadzenie działań 
profilaktycznych i ich realizacja wraz z 50.150,00
Pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi Liczba zajęć Dziennik zajęć

Umowa zlecenie

Działalność świetlic 
socjoterapeutycznych

Liczba zajęć Dziennik zajęć 
faktury 8.000,00

Działalność opiekuńczo – 
wychowawcza
Realizowana w instytucjach, oraz 
rozwój działalności świetlic wiejskich

Ilość świetlic
Harmonogram 
pracy

Umowa zlecenie
faktury 70.500,00

Wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń działających na rzecz 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomani.

Harmonogram
imprez

faktury
9.000,00

Edukacja publiczna w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, przeciwdziałania 
narkomanii – zakup broszur, 
wydawnictw  niezbędnych do pracy w 
ramach otwartych spotkań informacyjno 
– integracyjnych wraz z finałem 
konkursu dla młodzieży szkolnej z 
wiedzy o uzależnieniach

Liczba spotkań faktury
7.000,00

Inne wydatki związane z realizacją 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Lista płac
13.370,00

III. ZADANIA   PROGRAMU   PROFILAKTYKI  I  PRZECIWDZIAŁANIA
                                                   ALKOHOLIZMOWI

◄ Realizacji każdego z celów służą zadania:

     1. Rozwój form pomocy psychologicznej i terapeutycznej  dla osób uzależnionych od alkoholu
         i członków ich rodzin;
     2. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz udoskonalanie pracy zespołu 
          Interdyscyplinarnego;
     3. Organizacja i prowadzenie działań profilaktycznych i ich realizacja wraz z pozalekcyjnymi zajęciami 
         sportowymi;
     4. Działalność  świetlic socjoterapeutycznych; 
     5. Działalność opiekuńczo – wychowawcza, realizowana w instytucjach, oraz rozwój działalności



         świetlic  wiejskich;
     6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń działających na rzecz rozwiązywania problemów 
         alkoholowych;
     7. Edukacja  publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
         Narkomanii – zakup broszur niezbędnych do pracy w ramach otwartych spotkań informacyjno –
         Integracyjnych wraz z finałem konkursu dla młodzieży szkolnej z wiedzy o uzależnieniach. 
       
1. ROZWÓJ  FORM  POMOCY  PSYCHOLOGICZNEJ I  TERAPEUTYCZNEJ  DLA 

OSÓB UZALEŻNIONYCH  OD  ALKOHOLU  I  CZŁONKÓW  ICH  RODZIN:

   1)  Motywowanie  osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia w placówkach lecznictwa 
        odwykowego; 
   2)  Realizacja ponadpodstawowej oferty  dla osób uzależnionych w formie dodatkowych  zajęć
        terapeutycznych realizowanych  w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym;
   3)  Finansowanie  kosztów zabiegu dla osób uzależnionych  od  alkoholu uczestniczących w zajęciach 
        terapeutycznych  celem utrzymania abstynencji;    
   4)  Finansowanie  badań specjalistycznych w przedmiocie wydania opinii przez biegłych sądowych   
        w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu i rodzaju  proponowanego leczenia;      
   5)  Wnioskowanie przez GKRPA do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, oraz wgląd
        w  sytuację małoletnich  dzieci w rodzinach  z problemem alkoholowym;  
   6)  Ponoszenie  kosztów  utrzymania  Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego  w Iłży  przy ulicy 
         Orła  Białego 5.
   7)   Udzielanie bezpłatnych porad  psychologicznych i prawnych dla osób uzależnionych i członków ich
         Rodzin.
   8)  Ponoszenie kosztów sądowych od wniosków skierowanych o zastosowanie obowiązku leczenia 
        Odwykowego.

2.      REALIZACJA  PROGRAMU  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, 
        ORAZ  UDOSKONALANIE PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO.

   1)  Dofinansowanie Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Górnym;
   2)  Rozpowszechnianie informacji za pomocą ulotek, broszur, plakatów  dotyczących  pomocy dla
        ofiar przemocy domowej
   3)  opracowanie  broszury  informacyjnej.

3. ORGANIZACJA I PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ICH   
REALIZACJA WRAZ Z POZALEKCYJNYMI  ZAJĘCIAMI SPORTOWYMI.

   1)  Realizacja Programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu,
        Publicznej Szkole Podstawowej  w Iłży i Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży
   2)  Dofinansowanie projektu programu „Mamo, Tato baw się ze mną” realizowanego przez Publiczną 
        Szkołę Podstawową – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  i okolic w Maziarzach Starych;
   3)  Dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych  i pozalekcyjnych zajęć sportowych jako  
        elementu  uzupełniającego  programów  edukacyjnych;  realizowanych przez PSP Błaziny Dolne, 
         Liceum Ogólnokształcące  w Iłży, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży, UKS Iłżanka przy PGG w



         Iłży, Klub Sportowy VOLEY, IKS Polonia w Iłży, MGZ L.Z.S w Iłży;

4. DZIAŁALNOŚĆ   ŚWIETLIC  SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

 
   1)   Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych  dla  dzieci i młodzieży podejmujących zachowania 
         ryzykowne w Publicznej  Szkole  Podstawowej  w Iłży i Publicznym Gimnazjum Gminnym  w  Iłży;

5. DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA  REALIZOWANA  W
INSTYTUCJACH, ORAZ ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC WIEJSKICH.

;   1)  Dofinansowanie  zajęć dla dzieci i młodzieży  realizowanych przez Dom Kultury w Iłży, oraz Miejsko -
         Gminną  Bibliotekę Publiczną w Iłży;  ZHP-Gminny Związek Drużyn w Iłży, Świetlice wiejskie, oraz 
         Wiejski Dom Kultury w Jasieńcu Iłżeckim Górnym;

    2)  Zorganizowanie i sfinansowanie  akcji letniej  dla dzieci i młodzieży pochodzącej z grupy ryzyka w 
         połączeniu  z bezpieczną kąpielą w okresie wakacji.
         

6. WSPOMAGANIE  DZIAŁALNOŚCI INSTUCJII, STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH
NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  I 

PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII

    1)  Dofinansowanie działalności  grupy  rekonstrukcji  historycznej  w Iłży;.
    2)  Dofinansowanie  spotkań integracyjnych  i edukacyjnych  realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie
         Diabetyków – Koło w Iłży;  Polski Związek Niewidomych – Koło w Iłży
     3)  Dofinansowanie pikniku  dzieci i młodzieży wraz z zawodami wędkarskimi  organizowanymi przez
          Polski Związek Wędkarski – Koło Nr 8 w Iłży.  

7. EDUKACJA PUBLICZNA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
        PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII.

       1)  Zakup broszur, wydawnictw, spektakli teatralnych niezbędnych do pracy w ramach otwartych
            Spotkań informacyjno – integracyjnych;
       2)  Organizacja finału konkursu dla młodzieży szkolnej z wiedzy o uzależnieniach.



      IV.    REALIZATORZY  PROGRAMU

     Realizatorem programu  profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych jest:
     1) Pełnomocnik powołany przez Burmistrza w zakresie  koordynowania i nadzoru  merytorycznego 
         realizacji  programu,
     2) Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem Nr 31/2008
         Burmistrza Iłży z dnia 07 kwietnia 2008 roku.
     3) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży;
    4) Świetlice socjoterapeutyczne i Świetlice wiejskie;
    5) Szkoły i placówki oświatowe;
    6) Dom Kultury i Klub Dzieci i Młodzieży „WOLONTARIAT”
    7) Miejsko Gminna Bibliotekę Publiczną w Iłży;
    8) Instytucje i organizacje działające na terenie gminy.

Zadania koordynatora wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomani realizuje Pełnomocnik Burmistrza do spraw uzależnień. Wynagrodzenie 
pełnomocnika  określa umowa – zlecenie.

V. OKREŚLENIE WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW GMINNEJ  
   KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH
                                                   W ROKU  2012

Za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przysługuje zryczałtowana 
kwota wynagrodzenia dla członków Komisji bez względu na pełnioną funkcję: 120,00 zł brutto za 
posiedzenie, oraz zwrot kosztów  podróży.

VI. ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA  PROGRAMU.

        1)  Źródłem finansowania zadań  programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych,
             Przeciwdziałania  narkomanii  są środki zaplanowane  w budżecie  gminy,  pochodzące  z  opłat  za  
            Korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych.

        Planowane dochody w roku  2012                            -                 240.000,00   zł  
Planowane środki na realizację  programu
Przeciwdziałania narkomanii w roku 2012                       -                    22.000,00 zł

Planowane wydatki na realizację  programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i  Przeciwdziałania  Narkomanii  w roku  2012                  -                    218.000,00 zł 
VII. MONITORING  I  EWALUACJA



       1) MONITORING

           
                     Prowadzenie  sondaży i opracowanie lokalnej diagnozy  pozwalający ocenić  aktualny stan
problemów i zagrożeń związanych  z  rozpowszechnianiem napojów alkoholowych  wśród dzieci, młodzieży i  
dorosłych, oraz efektów dotychczas prowadzonych. Realizacja zadań będzie monitorowana  przez 
Pełnomocnika raz na kwartał na podstawie informacji od realizatorów programu, które pozwolą  dokonywać 
oceny skuteczności  i aktualnego wdrażania działań korygujących do programu, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba.

       2) EWALUACJA

 Głównym zadaniem jest zbieranie wniosków od realizatorów dostarczane raz w roku Pełnomocnikowi  na 
posiedzeniu zespołów i dostarczą podstaw do planowania działań profilaktycznych na lata następne, oraz 
pozwolą ocenić skuteczność realizowanego programu.

       VIII       PLAN  WYDATKÓW  NA  REALIZACJĘ  PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII
  W ROKU  2012

LP NAZWA  ZADANIA PLANOWANY KOSZT 
REALIZACJI ZADANIA

TERMIN 
REALIZACJI

1 Rozwój form pomocy psychologicznej i 
terapeutycznej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i członków ich rodzin:
1. Realizacja ponadpodstawowej  oferty dla
   osób uzależnionych w formie dodatkowych 
   zajęć terapeutycznych;
   wydatki osobowe 400,00 x 1x 12 m - cy
2. Finansowanie kosztów zabiegu dla osób 
    uzależnionych od alkoholu 
3. Koszty biegłych orzekających w przedmiocie
    uzależnienia od alkoholu
4. Kontynuacja poradnictwa dla osób 
   stykających się z uzależnieniami najbliższych
   wydatki osobowe 400,00 x 2 x 12 m –cy
5. Wynagrodzenia dla członków GKRPA
    za odbyte posiedzenia - 120,00 x 7x 12
6. Koszty utrzymania punktu Informacyjno –
    Konsultacyjnego przy ul. Orła Białego 5

4.800,00

3.000,00

4.000,00

9.600,00

10.080,00

22.000,00



    - koszty  doposażenia Biura MKRPA, oraz
      zakup materiałów  biurowych , telefonu i 
     usług  telekomunikacyjnych.
7. Ponoszenie kosztów sądowych od wniosków

6.000,00

1.000,00
2 Realizacja programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, oraz udoskonalanie 
pracy zespołu interdyscyplinarnego
1. Dofinansowanie Domu Matki i Dziecka w 
    Jasieńcu Iłżeckim Dolnym
 2. Dofinansowanie działalności Zespołu 
     Interdyscyplinarnego.

16.000,00

5.500,00

3 Organizacja i prowadzenie działań 
profilaktycznych i ich realizacja wraz z 
pozalekcyjnymi zajęciami sportowymi.
1. Realizacja programów profilaktycznych
    „Spójrz Inaczej „ wraz z pozalekcyjnymi
     Zajęciami sportowymi realizowanymi przez :
     PSP w Jasieńcu Iłżeckim Górnym
     - Wydatki rzeczowe -
 2. Dofinansowanie programu „Mamo, Tato baw
     się ze mną”, realizowane przez PSP w
     Maziarzach Starych
 3. PSP w Błaznach Dolnych  - trener
    - wydatki osobowe 1x 350,00 x 9 m-cy
    - wydatki rzeczowe
4. Liceum Ogólnokształcące w Iłży
    - wydatki rzeczowe
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży
    - wydatki rzeczowe
6. UKS „Iłżanka” przy PGG w Iłży
    - wydatki rzeczowe 
7. Klub Sportowy „VOLEY” w Iłży
    - wydatki rzeczowe
8. IKS „POLONIA” w Iłży
   - wydatki osobowe 500,00 x 4 x 10 m - cy
9. MGZ LZS w Iłży
    - wydatki osobowe 1 x 500,00 x 8 m-cy
    -  wydatki osobowe za wykonywanie
       czynności sędziowskich podczas rozgrywek
        piłkarskich
    - wydatki rzeczowe

2.000,00

3.000,00

3.150,00
1.000,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

20.000,00

4.000,00

2.000,00

4.000,00
4 Działalność Świetlic Socjoterapeutycznych

1. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla
    dzieci i młodzieży w:
    Publicznym Gimnazjum Gminnym w Iłży
    - wydatki rzeczowe
   W  Publicznej Szkole Podstawowej w Iłży
      -  wydatki  rzeczowe

4.000,00

4.000,00

5 Działalność opiekuńczo – wychowawcza 



realizowana w instytucjach, oraz rozwój 
działalności świetlic wiejskich.

1. Dofinansowanie działalności  Klubu Dzieci i
    Młodzieży działającego w Domu Kultury w Iłży
     - wydatki osobowe 1 x 400,00 x 12 m-cy
2. Dofinansowanie działalności Domu Kultury w 
    Iłży i Wiejskiego Domu Kultury w Jasieńcu
    w zakresie realizacji zadań profilaktycznych
     - wydatki rzeczowe 
3. Dofinansowanie działalności  zajęć z dziećmi i 
    Młodzieżą realizowaną przez Miejską 
    Bibliotekę Publiczną w Iłży
    - wydatki rzeczowe
4. Dofinansowanie działalności ZHP – Gminnego
    Związku Drużyn w Iłży
    - wydatki rzeczowe
5. Dofinansowanie zajęć z dziećmi i młodzieżą 
    w Świetlicach wiejskich
    - Seredzice – wydatki rzeczowe
       - wydatki osobowe 1 x 200,00 x 12 miesięcy
    - Krzyżanowice  - wydatki rzeczowe
       - wydatki osobowe 1 x 200,00 x 12 miesięcy
    - Prędocin  - wydatki rzeczowe 
    - wydatki osobowe 1 x 200 x 12 miesięcy
    -Błaziny Górne – wydatki rzeczowe
   Pozostała działalność świetlic Wiejskich
   - wydatki rzeczowe  12 x 1.500,00
   
6. Dofinansowanie akcji letniej – Koszt pobytu 
7. Dofinansowanie bezpiecznej kąpieli w okresie
    wakacji (zatrudnienie ratownika)

4.800,00

18.000,00

4.000,00

1.500,00

1.000,00
2.400,00
1.000,00
2.400,00
1.000,00
2.400,00
2.000,00

18.000,00

10.000,00

2.000,00
6 Wspomaganie działalności instytucji, 

stowarzyszeń działających na rzecz 
rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii

1. Dofinansowanie działalności Grupy  
    Rekonstrukcji historycznej 51 pułku piechoty
     Kresowej
2. Integracja środowisk abstynenckich – 
    Propagowanie postaw trzeźwościowych 
    realizowanych przez:
    Stowarzyszenie Diabetyków – Koło w Iłży
    - wydatki rzeczowe
    Związek Niewidomych – Koło w Iłży
    - wydatki rzeczowe 
    Związek Wędkarski – Koło w Iłży
    - wydatki rzeczowe (piknik dziecięcy)
    Grupa Samopomocowa „AA”
    - wydatki rzeczowe (zakup literatury)

3.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00



7 Edukacja Publiczna w zakresie profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii

1. Zakup broszur, wydawnictw, oraz spektakli
    teatralnych w ramach otwartych spotkań
     informacyjno – integracyjnych
     - wydatki rzeczowe
2. Zorganizowanie finału konkursu dla młodzieży
    szkolnej z wiedzy o uzależnieniach wspólnie
    z Powiatowym Zespołem Uzależnień 
    działającego przy Staroście
    - wydatki rzeczowe

3.000,00

4.000,00

8 Inne wydatki  związane z realizacją Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
                      w roku 2012

1. Krajowe podróże służbowe dla członków
    G.K.R.P.A
2. Umowa – zlecenie dla pełnomocnika
    - wydatki osobowe 1 x 750 x 12 miesięcy
3. Pochodne od wynagrodzeń osób 
    zatrudnionych na umowę  zlecenie .
     realizujących zadania Programu RPA (20%)

1.000,00

               9.000,00

3.370,00

O G Ó Ł E M 240.000

  Dopuszcza  się  przesunięcie  wydatków  między  poszczególnymi  pozycjami  w 
ramach  zatwierdzonego  programu.

Kwota może ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia budżetu w 
części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu 
opracowania programu.
                                                                                                      

  
   




