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I . Wprowadzenie

Gminny Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  jest  dokumentem  uchwalanym
przez  Radę  Gminy  Biesiekierz  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005r  
o  przeciwdziałaniu  narkomanii.  Program  uwzględnia  kierunki  działania  wynikające  
z  Krajowego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii.  Zgodnie  z  ustawą  samorządy
gminne realizują gminne programy przeciwdziałania narkomanii, które są finansowane
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez
podmioty gospodarcze.

Gminny  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii  na  lata   2017  –  2020  określa
lokalną  strategię  w  zakresie  profilaktyki  oraz  minimalizacji  szkód  społecznych  
i indywidualnych wynikających z używania  narkotyków. 

Program ten jest kontynuacją,  a także rozwinięciem działań prowadzonych na
terenie  naszej  gminy  w  latach  poprzednich.  Realizowany  był  w  ramach  jednego
programu  jako  Gminny  Program  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania  Narkomanii.  Realizacja  tych  działań  wymaga  zaangażowania  wielu
środowisk  i  grup  społecznych,  konsekwencji  w  długofalowych  działaniach  
i wprowadzenia nowatorskich rozwiązań, szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi 
i młodzieżą oraz  szczególnym zwróceniem uwagi na rodzinę. 

Na terenie gminy Biesiekierz zadania w zakresie przeciwdziałania  narkomanii
wykonywane będą poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, mającej na
celu  podnoszenie  świadomości  społeczeństwa  oraz  promocję  właściwych  postaw
młodych ludzi w perspektywie ich dorosłego życia. 

Polityka  społeczna  gminy  w  zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom
ukierunkowana  jest  w  szczególności  na  budowanie  zintegrowanego  systemu
rozwiązywania problemów uzależnień poprzez: 

 systematyczny rozwój działań profilaktycznych (informacyjnych i edukacyjnych),
 wspieranie i zabezpieczenie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
 Ograniczenie dostępności do narkotyków,
 wspieranie  aktywnych  środowisk  lokalnych,  instytucji  sektora  pozarządowego

oraz współpracę z nimi.

II. Główne cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

1.  Zapobieganie powstawaniu uzależnień związanych z narkotykami.
2.  Ograniczanie  szkód  zdrowotnych  i  społecznych  związanych  z  używaniem  substancji
 psychoaktywnych.

III. Diagnoza problemu.

Problem  narkomanii  jest  problemem  społecznym,  dotykającym  wszystkich
środowisk  często  związanym  z  innym  uzależnieniem,  w  tym  przede  wszystkim  
z alkoholem. 

W  ostatnich  latach  wzrosło  wśród  młodych  ludzi  zainteresowanie  wszelkimi
środkami  odurzającymi,  substancjami  psychotropowymi  i  innymi  środkami  ogólnie
nazywanymi  narkotykami.  Zapotrzebowanie  na  narkotyki  widoczne  jest  
w obserwowanym wzroście ich występowania i dostępności. Informacje te potwierdzają
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badania  ankietowe  prowadzone  w  szkołach,  dane  z  policji,  informacje  prasowe  
i  z  ośrodków  zajmujących  się  leczeniem oraz  profilaktyką  osób uzależnionych.  Dużą
popularnością ze względu na cenę i dostęp cieszą się DOPALACZE. 

Według  danych  ogólnopolskich  pierwsze  kontakty  z  narkotykami  przypadają
zazwyczaj  na  ostatnie  klasy  szkoły  podstawowej  oraz  klasy  gimnazjalne.  Do inicjacji
używania  narkotyków  służą  najczęściej  substancje  wziewne,  marihuana,  amfetamina
oraz leki uspokajające i nasenne. Z informacji ankietowych wynika także, że coraz więcej
uczniów  ma  kontakt  z  narkotykami.  Stosunkowo  łatwa  dostępność  i  obniżające  się
(szczególnie tzw. „miękkich narkotyków”) ceny spowodowały, że skala zagrożenia wciąż
rośnie. 

Najczęstszym  powodem  sięgania  po  narkotyki  jest  ciekawość.  Do  używania
narkotyków  dochodzi  również  ze  względów  towarzyskich:  potrzeba  zaistnienia  
w grupie  czy zaimponowania  komuś  lub poszukiwanie  „klucza  dorosłości".  Zarówno
inicjacji, jak i kontynuacji używania narkotyków sprzyja duża ilość niekontrolowanego
przez dorosłych wolnego czasu. 

Narkomania powoduje też wiele problemów w sferze ekonomiczno – społecznej.
Szkodzi zarówno organizmowi, psychice człowieka jak i społeczeństwu, gdyż jest formą
patologii której należy przeciwdziałać. 

Narkomania  jest  z całą pewnością chorobą,  którą można i  trzeba leczyć i   nie
wolno się jej poddać odbierając sobie szansę na normalne życie.

Podstawa  informacji  diagnostycznych  jest  opracowana  w  2015  r.  „Diagnoza
Problemów Społecznych Gminy Biesiekierz”.

Badania  ankietowe  zostały  przeprowadzone  wśród  grup  wiekowych  szkół
podstawowych, gimnazjum i osób dorosłych. Celem badań było zdiagnozowanie sytuacji
na terenie gminy w zakresie problematyki używania przez dzieci, młodzież i dorosłych
substancji uzależniających, takich jak: alkohol, narkotyki, nikotyna. 

Analiza badań dotycząca używania innych substancji uzależniających polegająca
na  wykonaniu  badań  ankietowych,  w  których  wzięło  udział  352  uczniów  (szkół
podstawowych  gminy  –  klasy  IV-VI,  gimnazjum,  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych
mieszkających  na terenie  gminy,  131 osób dorosłych oraz 24 sprzedawców napojów
alkoholowych).

 Na  112 uczniów  pytanych  czy  kiedykolwiek  używałeś  narkotyków  
3 odpowiedziało, że tak, co stanowi 2,67 %.

 Wśród ankietowanych dorosłych 21 % miało kontakt z narkotykami z tego 13 %
raz w życiu, 5 % kilka razy  w  życiu, 2 % powyżej 10 razy w życiu, 1 % zażywa
często. 
Młodzież  wśród  środków  odurzających  częściej  wybiera  środki  konopne  

i różnego rodzaju dostępne środki tzw. dopalacze. W porównaniu do badań lat ubiegłych
dopalacze  wypierają  bardziej  popularną  kilka  lat  temu  amfetaminę.  Czasem  
w odpowiedziach  dotyczących  zażywania  wskazywane  są  środki  ogólnodostępne  nie
zaliczane  do  szkodliwych  oraz  leki.  Odpowiednio  użyte  dają  efekty  odurzające.
Obserwuje się większe zainteresowanie alkoholem niż środkami narkotycznymi, jednak
dane te mogą być zaniżone ze względu na niechęć wypowiadania się ankietowanych na
ten temat.

Wśród badanych dorosłych duży odsetek miało kontakt z narkotykami,  jednak
często zażywa tylko je ok. 1 %.
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Przeprowadzone  badania  wykazują   stosunkowo  niewielkie  problemy  
z  nadużywaniem  substancji  psychoaktywnych  przez  dzieci  i  młodzież  w  gminie
Biesiekierz.  Należy  podkreślić  jeszcze  raz:  każde  użycie  substancji  psychoaktywnych
przez człowieka do 18 roku życia jest nadużyciem, gdyż właśnie wtedy młodzi ludzie
rozwijają  się  fizycznie,  emocjonalnie  i  psychicznie.  Zamiast  podążać  drogą  rozwoju,
szukają pod postacią alkoholu,  papierosa czy narkotyku swoistego „antidotum na lęki”,
które  ma  im  ułatwić  kontakty  z  rówieśnikami,  osiągnięcie  wyników  w  nauce   oraz
podnieść poczucie wartości  i ułatwić przynależność do grupy rówieśniczej a przez to
zmniejszyć  poczucie  alienacji.  Jak  widać  problemy  z  używaniem  substancji
psychoaktywnych zahaczają o każdy poziom życia. Im więcej deficytów czy braków, tym
częściej młodzi ludzie sięgają po inne sposoby  radzenia sobie z problemami. Wybierają
sposoby  najprostsze,  popularne,   łatwo  dostępne  i  powszechnie  znane:  alkohol,
papierosy i narkotyki.

Oddziaływania  profilaktyczne  są  zatem  niezbędne.  Efektywne  rozwiązywanie
problemów  związanych  z  użyciem  środków  psychoaktywnych  i  ich  skutkami
uzależnione jest od wielu czynników, których najważniejsze to:

 świadomość młodych ludzi  na  temat konsekwencji  używania  substancji
uzależniających;

 umiejętności interpersonalne związane z odmawianiem, radzeniem sobie
w sposób konstruktywny z nadmiarem emocji;

 wzrost świadomości problemów związanych z używaniem substancji psy-
choaktywnych wśród osób dorosłych co w konsekwencji przyczyni się do
zmniejszenia rozmiarów tego problemu wśród młodzieży.

Mając  świadomość  istniejących  zagrożeń,  należy  podjąć  wszelkie  działania,
zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków -
czemu służyć mają działania zawarte w „Gminnym Programie Zapobiegania Narkomanii 
w Gminie Biesiekierz”.

IV. Realizatorzy programu.

1. Pełnomocnik ds. Uzależnień – pełni funkcję koordynatora realizacji zadań „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz”.
2. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – inicjuje działania w
zakresie  realizacji  zadań  gminy  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem
problemów  alkoholowych  oraz  innego  rodzaju  uzależnieniami,  współpracuje  
z  Zespołem  Interdyscyplinarnym  i  grupami  roboczymi,  zwłaszcza  gdy  problemy  z
uzależnieniem występują łącznie z przemocą domową.
3.  Konsultanci  pracujący  w  punkcie  konsultacyjnym -  motywują  do  podjęcia  terapii
osoby  uzależnione  jak  i  członków  rodzin,  dostarczają  informacji  o  możliwości
podejmowania  profesjonalnej  terapii,  udzielają  wsparcia  i  pomocy  psychospołecznej
osobom po zakończeniu terapii, rozpoznają przemoc w rodzinie i udzielają stosownego
wsparcia  w  zakresie  powstrzymania  przemocy,  inicjują  interwencję  w  sprawie
przypadku przemocy domowej.
4.  Zespół  Interdyscyplinarny  -  udziela  pomocy  rodzinom,  w  których  dochodzi  do
przemocy,  monitoruje  sytuację  w  rodzinach,  w  których  dochodzi  do  przemocy,
monitoruje  przypadki  uzależnienia  od  substancji  psychoaktywnych,  uruchamia
współpracę służb i  instytucji  na rzecz przeciwdziałania  przemocy i  przeciwdziałania
uzależnieniom.

4



5. Punkt Konsultacyjny:
a) stanowi swoisty „pomost” łączący mieszkańców gminy z zakładami lecznictwa odwy-
kowego;
b) motywuje do podjęcia terapii osoby uzależnione jak i członków rodzin;
c) dostarcza informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii;
d)  gromadzi   informacje  o  aktualnych  dostępnych  miejscach  w  ośrodkach  terapii
uzależnień.
6.  Świetlice  wiejskie  -  organizują  czas  wolny  poprzez  prowadzenie  zajęć  o  tematyce
profilaktycznej,  prowadzą profilaktyczna  działalność  informacyjno  –  edukacyjną  oraz
programy dla dzieci i rodziców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
7.  Straż  Gminna  i  Policja  –  pełnią  funkcję  ochrony  przed  przemocą  w  rodzinie,
monitorują  przypadki  odurzeń  miejscach  publicznych i  egzekwują  zakaz  spożywania
alkoholu w miejscach publicznych.
8.  Placówki  oświatowe  –  prowadzą  profilaktyczną  działalność  informacyjno  –
edukacyjną  oraz  programy  dla  dzieci  i  rodziców  w  zakresie  przeciwdziałania
uzależnieniom i narkomanii.
9.  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  –  realizuje  pracę  socjalną  z  rodzinami  z  problemem
alkoholowym  oraz  przemocą  w  rodzinie,  motywuje  do  podjęcia  leczenia,  organizuje
wypoczynek letni  dla  dzieci,  realizuje  poradnictwo specjalistyczne dla osób i  rodzin  
w których  występuje  przemoc i  problem alkoholowy,  prowadzi  pomoc osobom  lub
grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
10. Sąd Rejonowy – orzeka o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.
11. Organizacje pozarządowe, instytucje gminne oraz kościoły i związki wyznaniowe -
realizują działania statutowe w zakresie walki  z uzależnieniami i narkomanią. 

V. Zadania programu.

1.  Zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:
a) wsparcie rozwoju placówek leczenia uzależnień od środków odurzających, 
b)  dofinansowanie  realizacja  programów  terapeutycznych  dla  osób  uzależnionych  
 od środków odurzających oraz zagrożonych uzależnieniem,
c) rozwijanie i wdrażanie działań samopomocowych dla osób uzależnionych od środków
 odurzających, 
d)  funkcjonowanie  punktu  konsultacyjnego,  jako  miejsca  pierwszego  kontaktu,  
 mającego na celu informowanie  o  uzależnieniach  i  możliwościach  leczenia  osób  
 uzależnionych   i ich  członków  rodzin:
-  motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od środków 
 odurzających,
-  kierowanie na detoksykację oraz do specjalistycznych stacjonarnych ośrodków terapii 
 uzależnień.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psy-
chospołecznej i prawnej:
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a) dofinansowanie prowadzenia porad specjalistycznych, konsultacji, terapii rodzinnych
dla  rodzin,  w  których  występuje  uzależnienie  lub  zagrożenie  uzależnieniem  od  
 środków odurzających,
b) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie,
c) współpraca z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii – Oddział Terenowy 
 w Koszalinie i Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
d) opracowywanie materiałów informacyjnych dot. narkomanii, miejsc i form pomocy 
 oraz ich rozpowszechnianie. 

3.   Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności
dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  prowadzenie  zajęć  sportowo-rekreacyjnych  dla
uczniów  a  także  działań  na  rzecz  dożywiania  dzieci  
uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo-wychowawczych  
i socjoterapeutycznych:
a) wspieranie publicznych placówek oświatowych i kulturalnych w rozwijaniu działań
profilaktycznych,  w  szczególności  obejmujących  diagnozę  problemu  używania  
 środków  odurzających  na  terenie  gminy  a  następnie  realizację  adekwatnych  
 do istniejących potrzeb programów profilaktycznych, 
b)  dofinansowanie  realizowanych  programów  profilaktycznych  na  terenie  szkół  
 i placówek środowiskowych oraz ich koordynacja i nadzór nad ich realizacją,
c)  udział  w  ogólnopolskich  kampaniach  edukacyjnych  związanych  z  tematyką  
 profilaktyki narkotykowej,
d) dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z dziedziny przeciwdziałania narkomanii
dla  grup  zawodowych  zajmujących  się  prowadzeniem  działań  profilaktycznych
i terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi,
e)  wdrażanie  nowoczesnych  metod  pracy  z  grupą  –  szkolenia  dla  nauczycieli  
 i  wychowawców,
f)  zakup,  opracowywanie  i  wydawanie  materiałów  edukacyjno-informacyjnych  na  
 potrzeby  mieszkańców  gminy  oraz  podmiotów  działających  na  rzecz  
 przeciwdziałania narkomanii,
g)  promowanie  zdrowego  stylu  życia,  wolnego  od  używek  oraz  różnorodnych  
 alternatywnych  form  spędzania  czasu  wolnego,  w  tym  prowadzenie  zajęć  
 o  charakterze sportowym w szkołach świetlicach i klubach sportowych dla dzieci
 i  młodzieży  z  realizacją  programów  edukacyjnych  i  możliwością  dożywiania  
 uczestników zajęć oraz prowadzenie wypoczynku zimowego i letniego,
h)  prowadzenie  różnych  form  edukacji  rodziców  w  celu  budowania  prawidłowych  
 relacji rodzic-dziecko, uczenia wczesnego rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych 
 wskazujących na używanie narkotyków,
i) organizacja lokalnych imprez, konkursów, olimpiad, turniejów promujących zdrowy 
 styl życia, obchody świąt,
j) tworzenie w bibliotekach na terenie gminy działów „Profilaktyka”- zakup literatury,
czasopism.
k)  współpraca Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
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4.  Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

a)  rozwijanie  współpracy z  Policją  i  Strażą  Gminną w celu prowadzenia  wspólnych  
 działań profilaktycznych i prewencyjnych, w szczególności:
- przeciwdziałanie wytwarzaniu, wprowadzaniu do obrotu i posiadaniu środków 
 odurzających,
-   dokonywanie kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów 
 narkotykowych: szkoły, świetlice, place zabaw, dyskoteki, parkingi itp.
b)  dofinansowanie  bieżącej  działalności  podmiotów realizujących  zadania  „Programu
w zakresie przeciwdziałania narkomanii”,
c) współpraca z instytucjami oświaty, kultury i sportu w zakresie zagospodarowania  
 czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych, dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokal-
nym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
a)  współpraca  z  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  zakresie  diagnozowania  rodzin  
 dotkniętych problemem narkomanii,
b)  udzielanie  pomocy  rodzinom,  w  których  występuje  problem  uzależnienia  od  
 narkotyków oraz osobom uzależnionym z wykorzystaniem kontraktu socjalnego,
c)  pomoc  materialna  i  finansowa  osobom  uzależnionym  od  narkotyków  oraz  ich  
 rodzinom (zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej).

V. Postanowienia końcowe.
1. Źródła finansowania Programu:
a)  zgodnie  z  art.  182  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
b) wydatki przeznaczone na realizację zadań programu wynikające z ww. ustaw określa
się w uchwale budżetowej gminy Biesiekierz na poszczególne lata, 
c)  środki  niewykorzystane  w  ciągu  roku  na  realizację  poszczególnych  zadań
wymienionych w harmonogramie mogą być przenoszone na inne zadania  zawarte  w
Programie, 
d)  wydatki  przeznaczone  na  realizację  niniejszego  Programu  ujmuje  się  w planach
budżetowych gminy na kolejne lata w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85153 –
zwalczanie narkomanii.
2. Sposób realizacji i kontroli Programu:
a) Wójt Gminy składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii do dnia 31 marca,
b) realizacja Programu i jego monitoring prowadzona jest przez Pełnomocnika Wójta ds.
realizacji  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie  Biesiekierz  
i trwa od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.,
c)  Gminny Program  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Biesiekierz ma charakter
ramowy i może ulec zmianom w trakcie jego realizacji.

7



PROJEKT WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z „GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2017 -2019”  w 2017 r.

ZADANIE PLANOWANA KWOTA

Ogółem  środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku – 10 000,00 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania Narkomanii (według ustawy):

1. Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych
uzależnieniem 

1. Udzielanie porad i konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym;
2. Poradnictwo dla osób zagrożonych i uzależnionych;

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy nar-
komanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

1. Dofinansowanie  prowadzenia  porad  specjalistycznych,  
konsultacji, terapii rodzinnych dla rodzin, w których występuje
uzależnienie  lub  zagrożenie  uzależnieniem  od  środków
odurzających;

2. Opracowywanie  materiałów  informacyjnych  dot.  narkomanii,
miejsc i form pomocy oraz ich rozpowszechnianie;

3. Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,
edukacyjnej  oraz  szkoleniowej  w zakresie  rozwiązywania
problemów  narkomanii,  w  szczególności  dla  dzieci
i młodzieży,  w tym  prowadzenie  zajęć  sportowo-
rekreacyjnych  dla  uczniów,  a także  działań  na  rzecz
dożywiania  dzieci  uczestniczących  w pozalekcyjnych
programach  opiekuńczo  –  wychowawczych
i socjoterapeutycznych.

1. Wspieranie publicznych placówek oświatowych i kulturalnych
w rozwijaniu działań profilaktycznych, 

2. Warsztaty,  spektakle,  prelekcje,  przedstawienia  dla  uczniów,
rodziców i  nauczycieli o charakterze profilaktycznym;

3. Zajęcia  edukacyjne  o tematyce  profilaktyki  antynarkotykowej
realizowane  w  placówkach  oświatowych,  środowiskowych  
i kulturalnych; 

4. Wakacyjne  zajęcia  profilaktyczne  prowadzone  w  świetlicach
wiejskich i sołectwach;

5. Udział  w działaniach  i  programach  rekomendowanych  Urzędu
Marszałkowskiego;

6. Zakup materiałów edukacyjnych i ulotek;
7. Ferie  Zimowe  na  Sportowo  –  Bezpieczne  Ferie,  zajęcia  

w świetlicach wiejskich;
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządo-
wych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu proble-
mów narkomanii.

1. Dofinansowanie bieżącej działalności podmiotów realizujących
zadania Programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii;

2. Współpraca z instytucjami oświaty, kultury i sportu w zakresie
zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Rozdział    85153                                                          OGÓŁEM 10 000 ,00zł
Sporządzono: Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Biesiekierz, 26.01.2017r.


