
ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
W CELU WSPIERANIA PROJEKÓW REALIZOWANYCH  

Z GMINNEGO FUNDUSZU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W PURDZIE  

§ 1 

Projekty realizowane przy wsparciu środków z GFPiRPA dofinansowane są z budżetu Gminy Purda  

w ramach działu 851 (ochrona zdrowia) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz rozdział 

85153 – przeciwdziałanie narkomanii.  

§ 2 

Środki przyznawane są na podstawie wniosków. 

§ 3 

1. Do złożenia wniosku uprawnione są: placówki szkolne i przedszkola, instytucje kultury, sołectwa, 

kluby sportowe, stowarzyszenia posiadające osobowość prawną zwane dalej Wnioskodawcą. 

2. Na jedno zadanie można złożyć tylko jeden wniosek. 

3. Kompletne wnioski składane są do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w terminie nie krótszym niż 14 dni przed dniem realizacji projektu, w wyjątkowych, uzasadnionych 

szczególnymi potrzebami lub okolicznościami sytuacjach nie później niż 7 dni przed tym terminem. 

4. Projekty mogą być składane jedynie na wzorcowych formularzach dostępnych również na stronie 

internetowej www.purda.pl oraz bip.purda.pl. 

5. Wnioski rozpatruje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie i dokonuje 

ich oceny formalnej i merytorycznej. 

6. Realizacja projektu musi być dokumentowana (zdjęcia, filmy, plakaty i inne). 

7. Po zakończeniu realizacji projektu i rozliczeniu finansowym Wnioskodawca składa sprawozdanie 

wraz dokumentacją wymienioną w pkt.6. 

8. W przypadku braku środków złożone wnioski pozostaną bez rozpatrzenia. 

§ 4  

1. Projekty mogą być dofinansowane do wysokości 50% ogółu jego wartości z uwzględnieniem 

wysokości środków budżetowych na dzień rozpatrywania wniosku. 

2. Udział własny stanowić mogą: 

a. Nieodpłatna praca Wnioskodawcy wykonywana na rzecz konkretnego projektu; 

b. Darowizny na rzecz konkretnego projektu; 

c. Zakupy, dostawy, usługi realizowane na rzecz konkretnego projektu, których koszty poniósł 

Wnioskodawca z własnych środków; 

d. Środki pochodzące z innych źródeł niż budżet Gminy. 

3. Kwota przyznana Wnioskodawcy podlega rozliczeniu: 

a. Na podstawie przedłożonych przez niego i opłaconych gotówką faktur i rachunków  

w terminie do 14 dni od zakończenia realizacji projektu,  



b. Na podstawie przedłożonych faktur i rachunków z terminem płatności 14 dni należy złożyć 

w ciągu 3 dni natomiast z terminem płatności 30 dni należy złożyć w ciągu 14 dni od 

zakończenia projektu. 

§ 5 

Negatywnie rozpatrywane są wnioski które: 

 Wpłynęły po terminie o którym mowa w § 3 pkt.2; 

 Złożone zostały przez Wnioskodawcę, który nie złożył sprawozdania lub rozliczenia  

z wniosków wcześniejszych, do których otrzymał z budżetu Gminy dofinansowanie; 

 Których zakres rzeczowy nie mieści się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. 

§ 6 

1. Wnioskodawca jest obowiązany do terminowej realizacji projektu oraz rozliczenia finansowego. 

2. Nieprawidłowe i nieterminowe rozliczenie projektu spowoduje brak możliwości składania wniosków 

do końca roku budżetowego. 

§ 7 

W przypadkach szczególnych GKRPA może dla wniosków posiadających braki formalne wyznaczyć 
termin ich uzupełnienia. 

§ 8 

Z dofinansowania na zasadach określonych w niniejszym regulaminie wyłączone są projekty  
w zakresie: 

a. Organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ( poza organizacją półkolonii), 

b. Organizacji szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 

c. Prowadzenia terapii zajęciowej i zajęć psychokorekcyjnych i socjoterapeutycznych. 

Jednym z ustawowych zadań gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych1. Realizacja tych zadań odbywa się na podstawie 

                                                 
1 Zob. Art.41 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: 
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 
2) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie, 
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,  
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  
i socjoterapeutycznych, 
4) (skreślony) 
5) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 
6) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie 
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
7) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.  



uchwalonego przez organ uchwałodawczy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii2. 

Wiele zadań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych jest przez funkcjonujące na terenie gminy 
placówki oświatowe, kulturalne, kluby sportowe, sołectwa, oraz Stowarzyszenia. Aby jeszcze bardziej te 
instytucje uaktywnić koniecznym wydaje się wsparcie realizowanych zadań z Gminnego Funduszu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3, którego środki pochodzą z opłat za wydane 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu4. 

Dysponentem środków Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 
Wójt. 

                                                 
2 Zob. Art.41 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii integracji i polityki społecznej, uchwalonego corocznie przez radę 
gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub 
inną jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta), może powołać 
pełnomocnika. 
3 Zob. Art. 182 Ustawy jw.  
Dochody z opłat za wydane na podstawie art.18 lub art. 181 zezwolenia oraz dochody z opłat określonych w art. 111 
wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą 
być przyznawane na inne cele. 
4 Zob. Art. 111ust. 1 Ustawy jw. 
W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art.18. 


