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HARMONOGRAM

rcalizacji zadań stratcgii RozwiązyryaniA Problcmów społccznych
obszaru V',Profi l.ktyka' przcciwdziałanic uzależnieniom i

przcmocy w rodzinic"

Plłnowa.e dochody Z tytllu \ydany.h poz$oleń na sprz.d'ż .l koho lu
ogólcm rv 201l roku '8l.000'00 Żl'
Plxn owan. rił d.tki na rcalizację zadiń Gmiln.go Prog.amu Profilaktrki
Romiąz}t'a.ia Prob1enó\Y AlkonolorY.lch, Gmitrnego Programu
Przc.i\rdŻiłl.ni. N'fkomłnii i (;ninnego Progranu PrŻ.ĆnvdŻixłrnił
Przemoct $ llodŻinie }Y 2011 rokt 85.005.00

I'larmonoeram realizlcji Z|dżń Gminnego progltmu Profilaktyki j

Rozs'i4z\1vania problcnów Alko holowych na 20ll rok

PIźrnosdnt $}dłt - 8l.005.000'00zl.
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ZŃlp ż!\!ności i nllorixló\1

bio..$v.h !d2iał \ 2:tiqĆiach

Pj7cpro$.d zc D ic s zkoleń_
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orgMifu rvlńio koÓkuńó]r
zNiąlanrch z 1](,Jilaktyką
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z{kup splŻęll spońo\€go.
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Hxrmonogran RcaliŻłcji zldań
P'€boĆv w Rodzinie w cninic

Gminnego Programu
Kaluszr"n na 20rr rok

v 4.000.0021.

Fuń*ciono*anie Żcspo]u

p''eci\'dzi.łania pr7ćrn.Ćy \
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Żespo]U inleŃ]'sc]'plimmego ds
pr7ccn'alxńiapr7en c] \

tu"-Jd-..""*,.*
pr.ciYdzialdnic,n Pr2onoc! N
odŻnie \ł śodkach msoqtgo
D.zekłu' 

-_

Dolihanso\'anie szko]eń j

LusóN spocj.list'czrych dla
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ZertżŃ'enic Ęd'tkótv

t {1.10

Łączn€ zestawienic wydatkórv n! rĆxlizacjęz'drń GDinn€go Prografu!
Profilaktyki i Rozwiąz}$'ania P.oblcnóN AlkoholorYych i na r€aliŻację
z.dań Gminnego Progfamu Prz.cirvdŻjałxDia Przcmocy w Rodzinie ł
Gninie Kłtuszyn na 20ll rok
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H.rmonograh re.liŻacjizadań Gfuinn.go Programu Pżcciwdzialaniż
Narkom.nii rv 201l foku l' Gninie K'luŚzyn

Planolvanc s ! d! tki Żl.000.00
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spcc]lLisl)'caych dla osób klóre
pEcują Ż osobanri UŻalcżnionyni.

9
. składki na uL]czpjccrcnia

! Śliladki na lundusz |Ec}:
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