
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r.

Realizacja  przyjętego  przez  Radę  Gminy  Krasnystaw  Uchwałą  Nr  XII/76/2015
z  dnia  29  grudnia  2015  r.  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  na  rok  2016  r.  stanowi  wydatek  budżetu  Gminy  Krasnystaw  na  rok  2016  –
działu 851- „ Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

Dochody  –  z  opłat  za  wydanie  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  wyniosły:
173 693,22zł. i 218,75  zł. z zezwoleń jednorazowych, co stanowi łączną kwotę 173911,97  zł .

Wysokość  opłat,  a  tym  samym  dochodów  gminy  z  tytułu  posiadania  zezwoleń  na
sprzedaż  napojów  alkoholowych  wynika  z  wartości  sprzedaży  napojów  alkoholowych  w  roku
poprzednim  deklarowanej  w  formie  oświadczeń  przez  indywidualne  podmioty  posiadające
zezwolenia.  Zgodnie z ustawą dochody z opłat w całości muszą być wykorzystane na realizację
zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  nie mogą
być przeznaczone na inne cele.

Wydatki  –  w  roku  2016  na  realizację  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowana została kwota 158 525, 00 zł.. Realizacja
założeń planu  na dzień 31.12.2016 r.  wynosi 141 226,04  zł, tj. 87,98 %

Podjęto realizację  większości  zadań zaplanowanych w Gminnym Programie  Profilaktyki
i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych   zostały  zrealizowane.  W ramach  realizacji  zadań
z zakresu  profilaktyki  wydatkowano środki  realizując  zadania  własne  w ramach bieżącej  pracy
Urzędu oraz jednostek budżetowych, jak też w formie zlecania zadań jednostkom spoza sektora
finansów publicznych.  

W  szczególności  realizacja  zadań  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych  obejmowała :

 

Kwota  9  600  zł została  przeznaczona  na  pokrycie  kosztów  prowadzenia  warsztatów  socjo-
terapeutycznych w Gminnym Centrum Kultury w z/s w Siennicy Nadolnej. Warsztaty odbywały się
od poniedziałku  do piątku w godzinach popołudniowych.  Brało w nich  udział  około 30 dzieci
z rodzin  dysfunkcyjnych,  niewydolnych  wychowawczo.  Zajęcia  cieszy  się  dużym
zainteresowaniem dzieci ze względu na różnorodne tematy spotkań oraz prace na nich realizowane ,
opiekę  i posiłki. 

Kwotę  3690   zł   wydatkowano  na  prowadzenie  profilaktyczno  –  edukacyjnej  działalności  
z  zakresu  uzależnień  w  szczególności  dla  młodzieży  szkół  podstawowych  i  gimnazjów.  
W 2016 roku sfinansowano programy oraz konkursy realizowane w ramach szkolnych programów
profilaktycznych. W ramach tych działań realizowane były w szczególności: 

a) Młodzież z:

 1)  Zespołu Nr 1 Gimnazjum i  Szkoły Podstawowej im.  ks.  Jana Twardowskiego  w Siennicy



Nadolnej

2) Zespołu Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym 

3) Zespołu Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowe w Krupem 

 uczestniczyła w XV  edycji Ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kampania ta
realizowana  była  w  II  półroczu  roku  szkolnego  2015/2016  ,  podczas  których  w szkole
przeprowadzono różne konkursy, lekcje tematyczne . – 3690 zł 

Kwota 36 220 zł została wydatkowana na realizację zadań własnych gminy, zleconych podmiotom
nie  zaliczonym do  sektora  finansów publicznych  oraz  jednostkom samorządowym na  zasadzie
porozumień i umów.

1/ Krasnostawskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Odnowa - dotacja w kwocie 7950 zł na wydatki
stanowiące wsparcie realizacji następujących zadań:

- zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych skierowanych przez komisje,

-  koszty  utrzymania  lokalu,  klubu:  opłaty  terapeutów,  środki  czystości,  materiały  biurowe  
i profilaktyczne.

Klub czynny jest codziennie za wyjątkiem niedziel i otwarty jest dla wszystkich osób
potrzebujących wsparcia. Prowadzone są dyżury spotkań pierwszego kontaktu. Klub Abstynenta 

w swojej działalności ma za zadanie propagowanie trzeźwego modelu życia na co dzień,  także
podczas różnych imprez okolicznościowych, świąt, mityngów i spotkań. 

2/ Stowarzyszenie Integracyjne WINDA w Krasnymstawie - dotacja w kwocie 5 000 zł na wydatki
stanowiące wsparcie realizacji następujących zadań:

 prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej

 bezpłatna pomoc prawna dla ofiar przemocy rodzinnej

  koszty utrzymania lokalu,: koszt pracy psychiatry, materiały biurowe i akcje profilaktyczne.

Stowarzyszenie 

czynne jest  codziennie za wyjątkiem niedziel i otwarte jest  dla wszystkich osób potrzebujących
wsparcia. Prowadzone są dyżury lekarza psychiatry dla osób dotkniętych problemem uzależnienia
od alkoholu oraz członków ich rodzin.

3/   Fundacja „ Bądź między nami” z/s w Lublinie     dotacja w kwocie 11 500 zł, którą wydatkowano
na  sfinansowanie  różnych  form  wypoczynku  letniego  dla  dzieci  z  rodzin  z problemem
alkoholowym. Rekrutacja na podstawie regulaminu przy współpracy z pedagogami szkolnymi.

W okresie wakacji tj. W dniach 18 – 27  sierpnia 2016r.  16 dzieci wyjechało na obóz terapeutyczny
do  Poronina. 



4/   Uczniowski Klub Sportowy „WICTORIA” w Małochwieju Dużym -  dotacja w kwocie 6500 zł ,
którą  wydatkowano  w ramach  zadania  promowanie  aktywnych  form spędzania  wolnego  czasu
przez dzieci i młodzież poprzez: finansowanie zajęć, obozów, imprez i projektów, realizowanych
przez  organizacje  sportowe  oraz  placówki  oświatowe,  organizowanie  gminnych  imprez
i programów sportowo-rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów. W trakcie realizacji
przedsięwzięcia  przeprowadzono  pozalekcyjne  sportowe  skierowane  do  młodzieży  jako
alternatywna forma wykorzystywania wolnego czasu. Przeprowadzono szereg turniejów w ramach,
których promowany był zdrowy tryb życia, realizowano kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

5/ Uczniowski Klub Sportowy „RELAKS” w Jaślikowie  dotacja w kwocie 2500 zł na promowanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i  młodzież poprzez: finansowanie zajęć,
obozów, imprez i projektów, realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki oświatowe,
organizowanie  gminnych  imprez  i  programów  sportowo-rekreacyjnych,  wspieranie  rozwoju
młodych  talentów.  W trakcie  realizacji  przedsięwzięcia  przeprowadzono pozalekcyjne  sportowe
skierowane do młodzieży jako alternatywna forma wykorzystywania wolnego czasu, promowanie
zdrowego trybu życia wolnego od używek i uzależnień. 

6/    Uczniowski  Klub  Sportowy  „LIDER”  w  Zakręciu     przyznano dotację  w  kwocie  1500  zł
w ramach zadania: promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
poprzez:  finansowanie  zajęć,  obozów,  imprez  i  projektów,  realizowanych  przez  organizacje
sportowe  oraz  placówki  oświatowe,  organizowanie  gminnych  imprez  i  programów  sportowo-
rekreacyjnych, wspieranie rozwoju młodych talentów.  W przedsięwzięciu zaplanowano w ramach
zajęć pozalekcyjnych kurs windserfingu na zalewie w Nieliszu jako alternatywa spędzania wolnego
czasu- życia bez alkoholu, niestety z przyczyn niezależnych od Klubu nie udało się przeprowadzić
szkolenia.  Klub wykorzystał  z  dotacji  kwotę  270 zł  na  cele  statutowe.  W związku z  zaistniałą
sytuacją niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1230 zł zwrócono na konto Urzędu Gminy
Krasnystaw. |Natomiast kwotę 270 zł umorzono. 

7/ Uczniowski Klub Sportowy „KRUPE” przyznano dotację w kwocie 2500 zł w ramach zadania:
promowanie  aktywnych  form  spędzania  wolnego  czasu  przez  dzieci  i  młodzież  poprzez:
finansowanie zajęć, obozów, imprez i projektów, realizowanych przez organizacje sportowe oraz
placówki  oświatowe,  organizowanie  gminnych  imprez  i  programów  sportowo-rekreacyjnych,
wspieranie  rozwoju  młodych  talentów.  W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia  przeprowadzono
pozalekcyjne  sportowe  skierowane  do  młodzieży  jako  alternatywna  forma  wykorzystywania
wolnego czasu. Uczestniczono w szeregu turniejów w ramach, których promowany był zdrowy tryb
życia, realizowano kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

Kwota 17 327,00  zł została przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia placu zabaw 

w szczególności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  w miejscowości Stężyca Nadwieprzańska  

Kwota 1445  zł naprawa elementów wyposażenia placu zabaw i czynności  konserwacyjne 

w miejscowościach Białka,  Małochwiej Mały,  Os. Cukrowni ,  Stężyca Łęczyńska i Wincentów,
Czarnoziem, Bzite. 

Kwota 2460,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów seminarium z profilaktyki alkoholowej 



z  elementami  ochrony  przeciw  pożarowej  „  Numery  naszych  przyjaciół”  dla  pracujących
ze osobami uzależnionymi.

Kwota 500 zł - szkolenie przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych 

Kwota 252 zł  przeznaczono na pokrycie kosztów prenumeraty miesięcznika „Świat problemów”.

Kwota 900,00 zł    przeznaczono na profilaktyczną działalność, organizacje konkursów i nagrody
dla dzieci biorących udział w profilaktycznych imprezach wiejskich w Wincentowie

Kwota 20204,90 zł  wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za
profilaktykę  w  urzędzie,  w  tym  realizację  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Kwota  40200 zł  przeznaczono na wynagrodzenie członków komisji wypłacone w 2015 roku oraz
na pokrycie kosztów dyżurów w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy i Siennicy Nadolnej .

Kwota  5  170  zł przeznaczono  na  pokrycie  kosztów  prowadzenia  grupy  wsparcia  w  Siennicy
Nadolnej. 

Kwota  300zł przeznaczono  na  pokrycie  kosztów  szkolenia  członka  Gminnej  Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu kontroli punktów sprzedaży.  

Kwota 1940 zł.   przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii ( szczegółowy raport sporządzono
w marcu 2016r.)

Krasnystaw, dnia 15 marca 2017  r.

Sporządził : Beata Hartanowicz 



Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2016 r.

Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Krasnymstawie  jest
Komisją  powołaną  Zarządzeniem  Nr  89/2014  z  dnia  31 grudnia   2014  r.  Komisja  działa  na
podstawie  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Regulaminu
Komisji, ostatnio zaktualizowanym Zarządzeniem Nr 82/2009 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 29
grudnia  2009  r.  Jest  organem opiniującym  a  także  inicjującym   zadania  zawarte  w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmowanym każdego roku
przez Radę Gminy. 

W szczególności zadaniem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Gminy Krasnystaw. 

Komisja liczyła 7 osób, w tym przewodniczący i zastępca ( w załączeniu wykaz imienny
członków komisji).  Członkowie mają odpowiednie przygotowanie do pracy w Komisji,  zgodnie
z wymogami ustawy, reprezentują instytucje mające bezpośredni kontakt z młodzieżą oraz osobami
dotkniętymi problemem alkoholowym: policjant, pedagog, kurator sądowy, Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Komisja pracuje na posiedzeniach w pełnym składzie oraz w zespołach problemowych:

- kontrolującym punkty sprzedaży napojów alkoholowych,

- motywującym i rozpatrującym wnioski do podjęcia leczenia.

W 2015  roku komisja odbyła 24 posiedzenia motywująco – merytoryczne i rozpatrujące wnioski w
sprawie  podjęcia  leczenia,  (wezwano  na  posiedzenia  komisji  34  osoby,  w  tym  15  osób
zgłoszonych w latach wcześniejszych wezwano na rozmowę kontrolną. Nie kierowano spraw
do Sądu, w 5 przypadkach podjęto współpracę z Policją i zespołem Interdyscyplinarnym, 5
nowych osób podjęło terapię na grupie wsparcia w Siennicy Nadolnej, 3 sprawy zawieszono z
uwagi na wyprowadzenie się objętych postępowaniem, 4 osoby podjęły terapię w SP ZOZ
w Krasnymstawie,  4  osoby  podjęły  leczenie  w  ośrodku  w  Radecznicy  lub  Parczewie-
ukończyło  3,  5  osób  nie  podjęło  leczenia  odwykowego-  sprawy  przygotowywane  są  do
postępowania sądowego.  Wszystkie osoby zgłoszone do leczenia w 2016 r.  przeniesiono na
2017 r.  Kontynuuje się postępowanie w stosunku do osób z roku 2014 r.,  2015 r.   Komisja
przeprowadziła – założyła 24 postępowania i przeprowadziła rozmowy informacyjno - motywujące
z  20  osobami  z  uwagi  na  fakt  złożenia   wniosków  o  skierowanie  na  obowiązkowe  leczenie
odwykowe.  Cztery   z  wezwanych  osób  nie  zgłosiło  się  w ogóle  na  posiedzenia  komisji.
Rozmawiano  zarówno  z  osobą  zgłaszającą,  jak  i  ze  zgłoszonym.  Wnioski  zgłaszane  były
najczęściej  przez  rodzinę,  pracownika  GOPS   i  Policję  lub  Kuratora  Rodzinnego-  Sąd,  Izbę
Wytrzeźwień  w  Zamościu.  Każda  osoba  skierowana  do  komisji  w związku  z  problemami
związanymi z nadużywaniem alkoholu oraz przemocą w rodzinie jest monitorowana co najmniej



przez okres 2 lat. Po dwóch latach postępowanie jest kontynuowane w przypadku podtrzymywania
wniosku przez zgłaszającego, lub umarzane z uwagi na brak podstaw do dalszego prowadzenia
sprawy.  

Członkowie Komisji w ramach dyżurów w Punktach Konsultacyjnych udzielali pomocy
i porad, mającym różnego typu  problemy rodzinne (przemoc, alkohol, konflikty rodzinne) osobom
udzielona została pomoc prawna, edukacja, wsparcie psychologiczne. Osoby, które zgłosiły się do
obu Punktów Konsultacyjnych  zostały  skierowane do odpowiednich instytucji. 

Z  telefonu  zaufania  skorzystały  6  osób.-  udzielono  informacji  w  sprawie  wyjaśnienia  ścieżki
zgłoszenia do leczenia odwykowego osoby z problemem alkoholowym. Dwie osoby przekierowano
do Komisji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. 

Komisja również:

-    zapoznała się z ofertą na prowadzenie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych

      problemem alkoholowym.

- dokonała analizy potrzeb i zostały ustalone zasady współpracy w sferze przeciwdziałania
patologiom z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku oraz propozycje na 2017 rok, 

w  ramach  zadań  zawartych  w  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,

Członkowie  Komisji  pracujący  w Zespole  Kontrolnym przeprowadzili   20  kontrole
placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i 4 rekontrole .

Komisja  przez  cały czas  ściśle  współpracowała  przy realizacji  zadań  z  jednostkami
z terenu  miasta  i  powiatu:  m.  in.:  Komendą  Powiatową  Policji  w  Krasnymstawie,  Sądem
Rejonowym,  w  Krasnymstawie,  Samodzielnym  Publicznym  Zespołem  Opieki  Zdrowotnej
w Krasnymstawie oraz z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Zgodnie  z  art.  12  ust.  1  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi Gmina Krasnystaw posiada limit – ustalony: 

- łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez radę gminy (limit
sklepów + limit lokali gastronomicznych) - 110

- limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (sklepy) –  80

-  limit  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  w  miejscu
sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 30

Jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada na 320  mieszkańców. 

Liczba  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  na  terenie  gminy  przedstawia  się
następująco: 



Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Krasnystaw w 2016 r. ( stan na 31.12.2016 r.) 

Z napojami przeznaczonymi do spożycia

1) poza miejscem sprzedaży 2) w miejscu sprzedaży

Wg zawartości alkoholu Wg zawartości alkoholu

1.ogółem

(wszystkic
h punktów)

2.
(3+4+5)

raze
m

3.  do  4,5
%  oraz
piwa

4.  od  4,5
do 18% z
wyjątkie
m piwa 

5.  pow.  18
%

6.(7+8+9)

razem

7.

do  4,5  %
oraz piwa

8.  od  4,5  do
18%
z wyjątkiem
piwa

9.pow. 18 %

25 66 24 24 18 9 3 3 3

  

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2016 r.( stan na 31.12.2016 r.) 

Z napojami przeznaczonymi do spożycia

1) poza miejscem sprzedaży 2/ poza miejscem sprzedaży 

Wg zawartości alkoholu Wg zawartości alkoholu 

1.ogółem

(dla
wszystkich
punktów)

2.

(3+4+5)

razem

3. 

do  4,5
% oraz
piwa

4. 

od  4,5  do
18%  z
wyjątkiem
piwa

5. 

pow.  18
%

6.

(7+8+9)

razem

7.

do  4,5  %
oraz piwa

8. 

od  4,5  do
18%  z
wyjątkiem
piwa

9.

pow. 18 %

15 7 3 2 2 8 3 2 3

Zezwolenia jednorazowe wydane w 2016 r.- 5 szt.

Krasnystaw, dn. 16.03.2017 r.

Sporządził: Beata Hartanowicz 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krasnystaw 



z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2016.

Rada Gminy Krasnystaw Uchwałą  Nr  XI/68/2015 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 26
listopada 2016 r. przyjęła Program Współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi
oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

W  roku  2016  w formie  dotacji  na  wsparcie  i  powierzenie  realizacji  zadań  publicznych  zostały
przekazane środki  w wysokości  100 000  zł.  Wykorzystano  98220,00 zł. Szczegółowy wykaz
organizacji  wraz  z  nazwami  dotowanych  zadań  zawarty  jest  w  załączniku  do  niniejszego
sprawozdania. 

Środki finansowe przekazywane były organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu
ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Najczęściej  zlecane  zadania  objęte  sferą  pożytku  publicznego  –  wynikające  z  ustawy,  to
następujące:

1/  ograniczenie  marginalizacji  i  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  osób  dotkniętych
problemami uzależnień oraz ich rodzin,

2/ promocja zdrowego stylu życia i działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
3/ upowszechnianie kultury fizycznej, w tym promowanie i prowadzenie sportowych szkoleń dzieci

i młodzieży, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych 
o charakterze masowym oraz rozwój bazy  sportowo – rekreacyjnej.
4/ organizowanie kolonii i obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży dotkniętej  problemem
alkoholowym.

Zgodnie z przyjętym Programem Współpracy Gmina Krasnystaw realizowała poza finansowe formy
współpracy z organizacjami pozarządowymi:

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań,

- konsultowanie  z  organizacjami  pozarządowymi  projektów  aktów  normatywnych  m.in.

projektu programu współpracy na rok 2017.
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 organizacje pozarządowe, którym udzielone zostało wsparcie w realizacji zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy w roku 2016 na dofinansowanie realizacji zadań  w

następujących zakresach :

przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp
.

Podmiot otrzymujący
dotację

Nazwa zadania
Przyznana

i przekazana
kwota dotacji

1. Krasnostawskie
Stowarzyszenie Klub

Abstynenta
ODNOWA

w Krasnymstawie

Wspieranie działań z zakresu integracji
społecznej  osób uzależnionych,

prowadzenie terapii, zajęć
psychokorekcyjnych oraz grup wsparcia

w warunkach lokalnych,
przeciwdziałających wykluczeniu

społecznemu.

8000 zł

wykorzystano

7950,00 zł

(zwrot 50,00 zł) 

2. Stowarzyszenie
Integracyjne WINDA

z siedzibą w
Krasnymstawie

Prowadzenie punktu interwencji
kryzysowej dla osób dotkniętych

problemem uzależnienia od alkoholu
oraz członków ich rodzin.

5 000 zł

3. Fundacja „Bądź
między nami”   

Zorganizowanie wypoczynku letniego
dla 17 dzieci i młodzieży w wieku 9-18

lat z rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym.

12 000,00 zł 

wykorzystano 

11 500 zł

( zwrot 500,00 zł)  

4. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„VICTORIA” 

w Małochwieju 
Dużym

Organizowanie sportowych szkoleń dla
dzieci  i  młodzieży  mających  na  celu
rozwój  aktywności  fizycznej,
organizowanie  i  udział  w  zawodach,
turniejach  i  imprezach  sportowo  –
rekreacyjnych.

6500,00 zł



5. Uczniowski Klub 
Sportowy „LIDER” 

w Zakręciu

Organizowanie sportowych szkoleń dla
dzieci  i  młodzieży  mających  na  celu
rozwój  aktywności  fizycznej,
organizowanie  i  udział  w  zawodach,
turniejach  i  imprezach  sportowo  –
rekreacyjnych.

1 500,00 zł

wykorzystano

270,00 zł 

(zwrot 1270.00 zł

0 

6. Uczniowski Klub 
Sportowy „KRUPE” 
w Krupem

Organizowanie sportowych szkoleń dla
dzieci  i  młodzieży  mających  na  celu
rozwój  aktywności  fizycznej,
organizowanie  i  udział  w  zawodach,
turniejach  i  imprezach  sportowo  –
rekreacyjnych.

2 500 zł

7. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„RELAKS” 
w Jaślikowie

Organizowanie szkoleń, warsztatów dla
dzieci  i  młodzieży  mających  na  celu
rozwój  aktywności  fizycznej,  udział  w
zawodach i turniejach. 

2 500 zł

kultura fizyczna i sport

Lp
.

Podmiot
otrzymujący dotację

Nazwa zadania
Przyznana kwota 

dotacji

1. Zakładowo -  
Gminny Klub 
Sportowy „Brat – 
Cukrownik” w 
Siennicy Nadolnej

 Promowanie  i  prowadzenie
sportowych  szkoleń  młodzieży  i
dorosłych  mieszkańców  Gminy,
organizowanie  zawodów  i   imprez
sportowo  –  rekreacyjnych  o
charakterze masowym.

45 000 zł.

2. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„POLANA” 

w Siennicy Nadolnej

Organizowanie sportowych szkoleń dla
dzieci  i  młodzieży  mających  na  celu
rozwój  aktywności  fizycznej,
organizowanie  i  udział  w  zawodach,
turniejach  i  imprezach  sportowo  –
rekreacyjnych. 

6 500 zł.



4. Uczniowski Klub 
Sportowy 
„TRÓJKA”

ul. Krakowskie 
Przedmieście 38, 

22-300 Krasnystaw

Organizowanie sportowych szkoleń dla
dzieci  i  młodzieży  mających  na  celu
rozwój  aktywności  fizycznej,
organizowanie  i  udział  w  zawodach,
turniejach  i  imprezach  sportowo  –
rekreacyjnych.

6 500 zł

1. Stowarzyszenie 
Mieszkańców 
Małochwieja 
Małego „Rodzinne 
Gniazdo” 

 Organizowanie  sportowych  szkoleń
dla  dzieci  i  młodzieży  mających  na
celu  rozwój  aktywności  fizycznej,
organizowanie  i  udział  w  zawodach,
turniejach  i  imprezach  sportowo  –
rekreacyjnych

2 000 zł.

Krasnystaw, dn. 16.03.2017 r.

Sporządził: Beata Hartanowicz  
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