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HARMONOGRAM

reatżacji zadań strategii Rozwiązywania Problemól społecznych
obszaru v,,Profi laktyl(a' Drz€ciwdziałanic uzależnieniom i

przemocy w rodzinie!t

Pllnowale doĆhody z tytułu ł'ydanych po^voleń Ia spncdażalkoholu
ogółen w 201l roku - 8l.000'00 ŻI.

Planowane vydatki na realizację zadań Gminnego Prograńu ProfilakĘki i
RozwiązywaDia Problemów AlkoholoNych' Gminnego Programu
PrzeĆiydziatania Narkonanii i Gminnego Programu Przeciwdzia|ania
Przemocy w Rodzinie rv 20ll roku -85.005,00

H.rmonogram r€ilizacji z.dań Gminnego Progranu Profilaktyki i
Rozrviązy$ani! problcmów Alkoholowych It 201l rok
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Harńonogram ReaIiz.cji zadań
Przemocy rv Rodzinie r! Gminie
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Harmonogram realizacji z.dań Gninnego Prognmu PrŻeciwdŻialania
Narkomxnii w 201l roku w Gminie Kahsłn
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